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درمانیوتیمراقبتشخیصی،نوینآوریفنگسترشمزمن،هایبیماریبارافزایش،هابیماریروندتغییربهپاسخدر
هایردهایجادقالبدرنقشتوسعه،1960دههاواسطازتخصصیخدماتارائهدرپرستاراننقشگسترشو

سطوحهبدستیابیباجهاننقاطاکثردرپرستاراناکنونهم.استشدهآغازکشورهابرخیدرپرستاریتخصصی
خدماتکیفیتنتضمیجامعه،نیازبهپاسخگوییبرایبیشتریایحرفهمسئولیتتکمیلی،تحصیالتوآموزشباالتر

.اندگرفتهعهدهبرمراقبتیاستانداردهایوپرستاری

طریقازاساسامهارتودانشاینوبودهپرستارانمهارتودانشبودنروزبهگرودرارزشمندنقشاینایفای
.میشوددادهپوششحرفهایمدتکوتاهدورههاییاتکمیلیتحصیالتهایدورهدرشدنتخصصی

صصیتخفرآینداست،گرفتهصورتیافتهتوسعهکشورهایدرحوزهایندرعموماکهزیادیهایپیشرفتعلیرغم
میوبمحسکشورسالمتنظامدرجدیدینسبتامفهومونگرفتهقرارتوجهموردجدیبطورایراندرپرستاریشدن
لزوممینه،زایندرپیشروکشورهایباایرانبهداشتیواقتصادیاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،بسترهایتفاوت.شود

نقشهرسیمت»حاضریپروژههدف.کندمیناپذیراجتنابراپرستارانتخصصینقشتوسعهمختلفابعادشناسایی
ازبرداریهبهرهمچنینواقتصادیاجتماعی،فرهنگی،مقتضیاتبامتناسبپرستارانتخصصیهاینقشتوسعهراه

.است«ایراناسالمیجمهوریکشورسالمتنظامدرپرستاراناینتخصصیخدمات

ننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایرا

مقدمه. 1
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تعریفطبقICNخاصایشاخهدرکهپیشرفتههایمهارتوتکمیلیتحصیالتبااستپرستاری،متخصصپرستار
یریتی،مدآموزشی،بالینی،عملکردهایشاملعملکردهااین.استتخصصیعملکردواختیاراتدارایپرستاریحوزهاز

دادهاختصاصخودبهرامختلفیعناوینپرستاریتخصصیهایردهجوامع،نیازاساسبر.استایمشاورهوپژوهشی
....وشبریهوپرستار،مشاورپرستار،بالینمتخصصپرستار،درمانگرپرستارازعبارتندآنهارایجترینازکهاست
پرستاریتخصصمصادیقازماکشوردر...ونوزادانویژهمراقبتهایویژه،مراقبتهایارشدکارشناسیهایدوره

.شودمیمحسوب

مهارتهای)مهارتی،(قضاوتعمیق،درکآگاهی،)شناختیسطوحشاملمتخصصپرستاریهاصالحیتاهم
بالینی،)مختلفعملکردهایدرشخصیهاینگرشوخصوصیاتو(فردیبینوحرکتی-روانیتکنیکی،شناختی،
.استشدهمعرفی(...وایمشاورهوپژوهشیمدیریتی،آموزشی،

ننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایرا

...مقدمه . 1
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ارشناسیکمدرکباورود:ازاستعبارتپیشرفتهکشورهایاکثردرمتخصصپرستاربرایالزمآموزشیاستانداردهای
اشتغالواهیگتمدید.اختصاصیمهارتهایگواهیکسببرایمعتبرهایدورهگذراندنالزامبالینی،کارسابقهباالتر،و
طهمربوتخصصیحیطهدرآزمونوایمنخدماتارائه،تاییدمداومهایآموزشگذراندنبهمشروطتخصصیکاربه

.است

افراد،باالث،ثوثانویهاولیه،پیشگیریسطوحدرسالمتسیستمنیازاساسبرمتخصصپرستارانکاریحوزهودامنه
پرستاراناستقاللواختیاراتسطح.باشدبزرگترجوامعوجنسیوسنیمختلفهایگروهها،خانواده

بسته(...وداروتجویزتخصصی،خدماتومشاورهدفاتریاکلینیکتاسیسخاص،درمانهایومراقبتیطرح)متخصص
.استمتفاوتکشورهرهایگذاریسیاستوقوانینوتخصصیردهنوعبه

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران

...مقدمه . 1
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شرقیعملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
(RAP)نظارتی  منطقه مدیترانه شرقی برای پرستاری شورای 

 پرستار متخصص تعریف

برایادیپیشنهاستانداردمطابقکهآموزشیبرنامهموفقیتباواستعمومیپرستاریکعنوانبهرسمیمجوزدارایمتخصصپرستار
.استپرستاریحوزهازخاصایشاخهدرتخصصیعملکردواختیاراتدارایورساندهاتمامبهرااستمتخصصپرستاریعملکرد

7پرستاریتخصصتعیینجهتمعیار:

.استسطحجغرافیاییمربوطهدرتخصصملیو*
.(ملیومنطقهایاولویتسالمتدارایرفعنیازهایبرای)همتقاضاوهمنیازبهخدماتتخصصیوجوددارد*
.راپوششمیدهد،عملکردها،استانداردهایحرفهایواخالقیپرستاریتخصصهایپرستاری،اهداف*
.یاستتخصصدریکرشتهبرایآمادگیکاربرنامهدانشگاهیموفقیکورودبهعملکردتخصصیازطریقتکمیل*
هتخصصدارایحوزههایمتمایزوتعریفشدهازدانشاستکهکاربردعملکردصالحیتمحوراختصاصیدرحوزهر*

.همدانشوهمشایستگیبطورمداومدرحالتوسعهواصالحمیباشند.تخصصیخاصراپایهریزیمیکند

.استیادگیریرسمیوغیررسمیتجاربمکانیسمیبرایحفظوارتقاءمهارتازطریقترکیبایجادتخصص،*
.اینتخصصبهطوررسمیتوسطنظامسالمتشناختهشدهوپشتیبانیمیشود*

 ( د بعداسالی)جزئیات سطوح تخصصی . معرفی شده استسه سطح توسعه نقش تخصصی پرستاری بصورت سلسله مراتبی این راهنما در
.شده استذکر 
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...شرقی عملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
(RAP)نظارتی  منطقه مدیترانه شرقی برای پرستاری شورای 
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...شرقی عملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
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...شرقی عملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
(RAP)نظارتی  منطقه مدیترانه شرقی برای پرستاری شورای 

ر نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران د
نظام سالمت ایران

*Generalist nurse + 

authority of specified 

advanced tasks

*A define  task for a 

specified period of 

time that is out of his 

or her scope of 

practice 
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...شرقی عملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
(RAP)نظارتی  منطقه مدیترانه شرقی برای پرستاری شورای 

ر نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران د
نظام سالمت ایران

*Roles encompassed within 

the scope

*RN whit additional 

knowledge, competencies 

and practice acquired 

through formal education 

for specialty role

*Wide Range of  

Responsibility, 

accountability, and 

autonomy for broader 

aspects of specialized
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...شرقی عملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
(RAP)نظارتی  منطقه مدیترانه شرقی برای پرستاری شورای 

ر نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران د
نظام سالمت ایران

*Formal education for Advanced 
roles

*Specialist role & 

*ability to integrate research, 
education, clinical management 
as well as policy & service 
planning skills.

* RN with advanced 

knowledge Decision making 

skills & Clinical 

competencies

expert expanded practice 
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سطح تخصصی  
سازی

مقرراتسطح آموزشعنوانتوصیف سطح

Role

Extension

یکپرستارعمومیکهمجازاست
وظایفتعریفشدهایرابرای
یکدورهمشخصزمانیانجام

اینکارخارجازحوزه.دهد
عملکردخوداست،امادرحوزه
.حرفهایمراقبتیدیگریاست

نتفویضاختیارممکناستبی
یارمثلتفویضاخت)حرفهایباشد

ویادردرون(پزشکبهپرستار
تارمثلتفویضاختیارپرس)حرفه

(حرفهایبهپرستارتکنیکی

(Register

ed Nurse)

پرستار
رجیستر

برایآنچهمشابه
عملحوزهبهورود
یکعنوانبه

مالزعمومیپرستار
یادیپلم:است

یپرستارکارشناس
داخلیآموزشبا

تگیشایسبرمبتنی
.تهپیشرفوظایفدر

ومحدودزمانیکدرکارانجاممجوز:(مجوز)اختیار
نوعخاص،بخشوحوزهاساسبرمثال)خاصبستر
هاییرویهکه)استخدامیموسسهتوسطمجوز.(بیمار
شدهصادرهایدستورالعملوهاسیاستبامطابق
میاعطا(گیردمیبکاررارسمیسازمانیکتوسط
هحرفقانونگذاریمسئولآژانساستممکناین.شود
بهداشتوزارتآنغیابدریاوباشدسالمتیهای
.باشد

Role Expansionهایزمینهوها،شایستگی،دانشکهعمومیپرستاریک
صتخصنقشبرایرسمیآموزشطریقازرااضافیعملکرد

عمومی،پرستارنقشدرعملکردبهنسبت.آورددستبه
وپذیری،مسئولیتپاسخگویی،ازتریگستردهدامنه

ایهمراقبتمدیریتترگستردههایجنبهبرایاستقالل،
.داردتخصصیعملکردازسطحایندرتخصصی

Registered Nurse

Specialistپرستار
حوزهبا)تخصصیعمومی

(شدهمشخصتخصصی

مثل) Registered

Paediatric Nurse

Specialist(

باپرستاریکارشناسییادیپلم
تخصصیزمینهیکدردانشنامه

میهشناخترسمیتبهمربوطهنظارتیمسئولینطریقازایحرفهمتخصصصالحیتومدارک
مکملدهشثبتدورهبعنوانراتخصصیمدرکاستممکننظارتیمسئوالنقوانینبرخیدر.شود
برایایجداگانهمدرکبعنواناستممکنمواردبرخیدرو.کنندثبتعمومیپرستاربرای

.کنندثبتپرستاریهایتخصص

یآموزشبرنامهیکتکمیلگواهیشاملاولیهثبتورجیستریصالحیتبرایالزمشرایط
.باشدمیمعتبرموسسهیکدرمعتبرتخصصی

درراخیعملکردگواهیحداقلشاملنامثبتیاورجیستریصالحیتتمدیدبرایالزمشرایط
ونیازموردکارساعتتعدادتمدید،فراوانی.است(CPD)مداومایحرفهتوسعهوتخصصیحیطه
.استمتفاوتکشوراساسبرمداومایحرفهتوسعهمیزانونوع

Advanced Role

development

هبرسمیآموزشطریقازکهرجیسترعمومیپرستاریک
هایهارتموپیچیدهبالینیصالحیتهایپیشرفته،دانشپایه

دستیافتهتوسعهوتخصصیعملکردبرایگیری،تصمیم
.ردگیمیشکلتخصصینقشحولفردعملکرد.استیافته
لینیبامدیریتآموزش،جامع،تحقیقاتتواناییسطحایندر
متصورخدماتوسیاسیریزیبرنامههایمهارتهمچنینو

Registered

Advanced

Practice Nurse

تهپیشرفعملکردپرستار
تخصصیحوزهبا)

(مشخص

ردبالینیارشدکارشناسیدرجه
تخصصیحیطه

زمانساتوسطکهپیشرفتهنقشدرعملکردمجوزوشدهثبتایحرفهصالحیت:مجوزوثبت
.استنیازمورداست،شدهصادرپرستاریمقرراتمربوطه

خصصیتبرنامهگذراندنگواهیشاملمربوطهاولیهمجوزوصالحیتآغازینثبتبرایالزمشرایط
ایطشر.باشدالزمگواهیکسببرایآزموناستممکن.استمعتبرموسسهیکدرشدهتائید
(CPD)مداومایحرفهتوسعهوتخصصیحیطهدراخیرعملکردگواهیحداقلشاملمجوزتمدید

...شرقی عملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
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سطح تخصصی  
سازی

مقرراتسطح آموزشعنوانتوصیف سطح

Role Extensionدهیکپرستارعمومیکهمجازاستوظایفتعریفش
این.ایرابراییکدورهمشخصزمانیانجامدهد

کارخارجازحوزهعملکردخوداست،امادرحوزه
تفویضاختیار.حرفهایمراقبتیدیگریاست
تیارمثلتفویضاخ)ممکناستبینحرفهایباشد

یضمثلتفو)ویادردرونحرفه(پزشکبهپرستار
(اختیارپرستارحرفهایبهپرستارتکنیکی

(Registered 

Nurse)

پرستاررجیستر

بهورودبرایآنچهمشابه
یکعنوانبهعملحوزه
:استالزمعمومیپرستار
اریپرستکارشناسیادیپلم

برمبتنیداخلیآموزشبا
وظایفدرشایستگی
.پیشرفته

اساسبرمثال)خاصبسترومحدودزمانیکدرکارانجاممجوز:(مجوز)اختیار
هاییرویهکه)استخدامیموسسهتوسطمجوز.(بیمارنوعخاص،بخشوحوزه
کاربرارسمیسازمانیکتوسطشدهصادرهایدستورالعملوهاسیاستبامطابق
هایحرفهقانونگذاریمسئولآژانساستممکناین.شودمیاعطا(گیردمی

.باشدبهداشتوزارتآنغیابدریاوباشدسالمتی

Role

Expansi

on

،دانشکهعمومیپرستاریک
عملکردهایزمینهوها،شایستگی

برایرسمیآموزشطریقازرااضافی
بهنسبت.آورددستبهتخصصنقش

هدامنعمومی،پرستارنقشدرعملکرد
لیتمسئوپاسخگویی،ازتریگسترده
هایجنبهبرایاستقالل،وپذیری،
هایمراقبتمدیریتترگسترده
عملکردازسطحایندرتخصصی
.داردتخصصی

Registered

Nurse

Specialist

عمومیپرستار
با)تخصصی

تخصصیحوزه
(شدهمشخص

مثل)
Registered

Paediatric

Nurse

Specialist(

یکارشناسیادیپلم
مهدانشناباپرستاری

یتخصصزمینهیکدر

ارتینظمسئولینطریقازایحرفهمتخصصصالحیتومدارک
والنمسئقوانینبرخیدر.شودمیشناختهرسمیتبهمربوطه
دهشثبتدورهبعنوانراتخصصیمدرکاستممکننظارتی
نممکمواردبرخیدرو.کنندثبتعمومیپرستاربرایمکمل
بتثپرستاریهایتخصصبرایایجداگانهمدرکبعنواناست
.کنند

گواهیشاملاولیهثبتورجیستریصالحیتبرایالزمشرایط
معتبرهموسسیکدرمعتبرتخصصیآموزشیبرنامهیکتکمیل

.باشدمی

شاملامنثبتیاورجیستریصالحیتتمدیدبرایالزمشرایط
هحرفتوسعهوتخصصیحیطهدراخیرعملکردگواهیحداقل

موردکارساعتتعدادتمدید،فراوانی.است(CPD)مداومای
فاوتمتکشوراساسبرمداومایحرفهتوسعهمیزانونوعونیاز
.است

Advanced

Role

هبرسمیآموزشطریقازکهرجیسترعمومیپرستاریک
هایهارتموپیچیدهبالینیصالحیتهایپیشرفته،دانشپایه

دستیافتهتوسعهوتخصصیعملکردبرایگیری،تصمیم

Registered

Advanced

Practice Nurse

ردبالینیارشدکارشناسیدرجه
تخصصیحیطه

زمانساتوسطکهپیشرفتهنقشدرعملکردمجوزوشدهثبتایحرفهصالحیت:مجوزوثبت
.استنیازمورداست،شدهصادرپرستاریمقرراتمربوطه

...شرقی عملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
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در نظام سالمت ایران
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سطح تخصصی  
سازی

مقرراتسطح آموزشعنوانتوصیف سطح

Role Extensionدهیکپرستارعمومیکهمجازاستوظایفتعریفش
اینکار.ایرابراییکدورهمشخصزمانیانجامدهد

خارجازحوزهعملکردخوداست،امادرحوزهحرفهای
تفویضاختیارممکناستبین.مراقبتیدیگریاست

و(ستارمثلتفویضاختیارپزشکبهپر)حرفهایباشد
هایمثلتفویضاختیارپرستارحرف)یادردرونحرفه
(بهپرستارتکنیکی

(Registered 

Nurse)

پرستاررجیستر

حوزهبهورودبرایآنچهمشابه
پرستاریکعنوانبهعمل

یادیپلم:استالزمعمومی
آموزشباپرستاریکارشناس

دریشایستگبرمبتنیداخلی
.پیشرفتهوظایف

وحوزهاساسبرمثال)خاصبسترومحدودزمانیکدرکارانجاممجوز:(مجوز)اختیار
یاستسبامطابقهاییرویهکه)استخدامیموسسهتوسطمجوز.(بیمارنوعخاص،بخش

میاعطا(گیردمیبکاررارسمیسازمانیکتوسطشدهصادرهایدستورالعملوها
آنابغیدریاوباشدسالمتیهایحرفهقانونگذاریمسئولآژانساستممکناین.شود

.باشدبهداشتوزارت

Role Expansion
ردعملکهایزمینهوها،شایستگی،دانشکهعمومیپرستاریک

.آورددستبهتخصصنقشبرایرسمیآموزشطریقازرااضافی

ازتریگستردهدامنهعمومی،پرستارنقشدرعملکردبهنسبت
ترتردهگسهایجنبهبرایاستقالل،وپذیری،مسئولیتپاسخگویی،

.داردتخصصیعملکردازسطحایندرتخصصیهایمراقبتمدیریت

Registered Nurse

Specialistعمومیپرستار
تخصصیحوزهبا)تخصصی
(شدهمشخص

مثل) Registered

Paediatric Nurse

Specialist(

باپرستاریکارشناسییادیپلم
تخصصیزمینهیکدردانشنامه

برخیرد.شودمیشناختهرسمیتبهمربوطهنظارتیمسئولینطریقازایحرفهمتخصصصالحیتومدارک
ثبتومیعمپرستاربرایمکملشدهثبتدورهبعنوانراتخصصیمدرکاستممکننظارتیمسئوالنقوانین
.کنندثبتپرستاریهایتخصصبرایایجداگانهمدرکبعنواناستممکنمواردبرخیدرو.کنند

درمعتبریتخصصآموزشیبرنامهیکتکمیلگواهیشاملاولیهثبتورجیستریصالحیتبرایالزمشرایط
.باشدمیمعتبرموسسهیک

خصصیتحیطهدراخیرعملکردگواهیحداقلشاملنامثبتیاورجیستریصالحیتتمدیدبرایالزمشرایط
ایحرفهتوسعهمیزانونوعونیازموردکارساعتتعدادتمدید،فراوانی.است(CPD)مداومایحرفهتوسعهو

.استمتفاوتکشوراساسبرمداوم

Advanced

Role

developme

nt

ریقطازکهرجیسترعمومیپرستاریک
ته،پیشرفدانشپایهبهرسمیآموزش

مهارتوپیچیدهبالینیصالحیتهای
عملکردبرایگیری،تصمیمهای

تهیافدستیافتهتوسعهوتخصصی
یتخصصنقشحولفردعملکرد.است
یتوانایسطحایندر.گیردمیشکل

نیبالیمدیریتآموزش،جامع،تحقیقات
ریزیبرنامههایمهارتهمچنینو

.شودمیمتصورخدماتوسیاسی

Registered

Advanced

Practice

Nurseپرستار
تهپیشرفعملکرد

حوزهبا)
تخصصی
(مشخص

پرستارمثل
قلبپیشرفته

دارشکارشناسیدرجه
حیطهدربالینی

تخصصی

درعملکردمجوزوشدهثبتایحرفهصالحیت:مجوزوثبت
صادریپرستارمقرراتمربوطهسازمانتوسطکهپیشرفتهنقش
.استنیازمورداست،شده

همربوطاولیهمجوزوصالحیتآغازینثبتبرایالزمشرایط
وسسهمیکدرشدهتائیدتخصصیبرنامهگذراندنگواهیشامل
.باشدالزمگواهیکسببرایآزموناستممکن.استمعتبر
هحیطدراخیرعملکردگواهیحداقلشاملمجوزتمدیدشرایط

تمدید،فراوانی.است(CPD)مداومایحرفهتوسعهوتخصصی
ممداوایحرفهتوسعهمیزانونوعونیازموردکارساعتتعداد

.استمتفاوتکشوراساسبر

...شرقی عملکرد تخصصی پرستاری در مدیترانه توسعه ( EMRO)ایمنطقه راهنمای . 2
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برای پرستار متخصص ICNچارچوب صالحیت های . 3

 پرستار متخصص تعریف

هایمهارتوتکمیلیتحصیالتبااستپرستاری،متخصصپرستارICNتعریفطبق
.تاستخصصیعملکردواختیاراتدارایپرستاریحوزهازخاصایشاخهدرکهپیشرفته

ICNداشتهدوجوخاصیشرایطبایستیپرستاریهایتخصصتوسعهتداوموایجادبرایاستمعتقد
:استذیلمواردشاملشرایطاین.باشد

واتخاذیکرویکردسیستماتیکبرایتعیینتخصصهایپرستاریتصویب*
اتعییندامنهعمل؛حداقلاستانداردهایآموزشیوعملکردی؛وحفظوتداومصالحیته*
ایجادیکسازوکارقانونیونظارتی*
ادغامتخصصهایپرستاریدربرنامهریزیمنابعانسانیسالمت*

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران
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...متخصص برای پرستار  ICNچارچوب صالحیت های . 3

للی پرستاران شایستگی ها و استانداردهای توسعه عملکرد تخصصی پرستاران  که توسط شورای بین الم
(ICN 2009 ) ای  طبق این چارچوب صالحیت ه. ایجاد شده است، بر اساس مفروضات خاصی استوار است

:پرستار متخصص در سه دسته

؛قانونیواخالقیحرفهای،صالحیتهای(الف

مراقبتمدیریتوارائهصالحیتهای(ب

کیفیتارتقاوشخصیای،حرفهتوسعهصالحیتهای(ج

(.شدخواهدارائهبعداسالیدتصویردرICNهایصالحیتچارچوب)

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران
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...متخصص برای پرستار  ICNچارچوب صالحیت های . 3

راننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ای
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...متخصص برای پرستار  ICNچارچوب صالحیت های . 3

قانونیصالحیت های حرفه ای، اخالقی و (الف

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران
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...متخصص برای پرستار  ICNچارچوب صالحیت های . 3

صالحیت های ارائه و مدیریت مراقبت  (ب

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران
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...متخصص برای پرستار  ICNچارچوب صالحیت های . 3

ننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایرا

کیفیتارتقاوشخصیای،حرفهتوسعهصالحیت های(ج
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راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران  نقشه "

"ایرانمراقبت سالمت در نظام 

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران

:و تدوینتهیه 
دکتر علیرضا ایرج پور
دکتر پروانه خراسانی
دکتر عاطفه افشاری

پرستاریدبیرخانه کارگروه توسعه علوم 

1397شهریور ماه 
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مقدمه. 1

مسئولیت ی،تکمیلتحصیالتوتخصصیآموزشباالترسطوحبهدستیابیباجهاننقاطاکثردرپرستاران
مراقبتیهایاستانداردوپرستاریخدماتکیفیتتضمینجامعه،نیازبهپاسخگوییبرایبیشتریایحرفه

.اندگرفتهعهدهبر

وتیمراقبتشخیصی،نوینآوریفنگسترشمزمن،هایبیماریبارافزایش،هابیماریروندتغییربا
ایجاد»قالبدر«پرستاراننقشتوسعهروند»تخصصیخدماتارائهدرپرستاراننقشگسترشودرمانی

.استشدهآغازکشورهابرخیدر1960دههاواسطاز،«پرستاریتخصصیهایرده
ایگاهجاست،گرفتهصورتیافتهتوسعهکشورهایدرحوزهایندرعموماکهزیادیهایپیشرفتعلیرغم

.استنگرفتهقرارتوجهموردجدیبطورایراندرپرستاریشدنتخصصیفرآیندورسمی

زمینه،نایدرپیشروکشورهایباایرانبهداشتیواقتصادیاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،بسترهایتفاوت
.کندمیناپذیراجتنابراپرستارانتخصصینقشتوسعهمختلفابعادشناساییلزوم

راننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ای



25

...مقدمه . 1

تحمایونظارتتحتپروژهعنوانبهپرستاری،شدنتخصصیدستورالعملتدوینماموریتواسپاری
کارگروهبهبهداشتوزارتپرستاریمحترممعاونتسویازJPRMطرحقالبدرجهانیبهداشتسازمان
پرستاریعلومتوسعه

محلدر،1395ماهآبانسومدوشنبهروزدردستورالعمل،اینتدوینکارگروهِنشستاولینبرگزاری
.پزشکیآموزشودرمانبهداشتوزارت

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران



گام های تدوین نقشه راه توسعه نقش های تخصصی  
پرستاران در ایران

26

مراحل تدوین نقشه راه  . 2
توسعه نقش های تخصصی  

پرستاران در نظام مراقبت 
ایرانسالمت 

عه نقشه راه توسپروژه تدوین 
ان  نقش های تخصصی پرستار

اندر نظام مراقبت سالمت ایر
ه ماموریت ویژه کارگروه توسع

علوم پرستاری   
1395از سال 

محترم  با همکاری معاونت 
پرستاری   

WHOتحت نظر

: مطالعه مقدمانی
پانل متخصصان اولین برگزاری

تدوین ابزار نظرسنجی
اجرای نظرسنجی ملی

تحلیل موقعیت

مطالعه مرور نظام مند مطالعه تطبیقی تحلیل داده های نظام آموزشی و حرفه ای پرستاران در ایران

فی برگزاری دومین پانل متخصصان و تدوین چارچوب هدایتگر مطالعه کی

مطالعه کیفی

ریتدوین چک لیست و نظرسنجی اولویت های تخصصی پرستا

مت ایرانتدوین پیشنویس اولیه نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سال

اولیهبرگزاری سومین پانل متخصصن و بازنگری پیشنویس

اولیهبرگزاری چهارمین پانل متخصصان و  بازنگری پیشنویس

تدوین نقشه راه نهایی و ارسال برای پنجمین پانل متخصصان

نهایی سازی نقشه راه و ارائه گزارش
و سایر ذینفعانWHOنهایی به 

رانگام های تدوین نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ای



نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران
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...راهمراحل تدوین نقشه . 2



نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران

28

...راهمراحل تدوین نقشه . 2
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...اهم نتایج پروژه . 3
کیفیوتطبیقیمند،نظاممرورمطالعاتازمستخرجمضامین2.3

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران

مضامین
عناوین رده های تخصصی پرستاری

انواع تخصص های پرستاری و اولویت بندی آن ها

work settingارائه خدمت ( ، زمینهمحیط(جایگاه 

رد
لک

عم
ه 

وز
خدمات مراقبتیح

ت
ما

خد
ه 

رائ
ه ا

وز
ح

آموزشی

پژوهشی

مدیریتی

مشاوره ای

وابسته

ح  
سط

ت
ارا

تی
اخ

ار
ظ

انت
د 

ور
ت م

را
تیا

اخ

مستقلنیمه

مستقل

اختیارات در مدیریت مراقبت

ع  
نو

ت
ارا

تی
اخ

اختیارات درمانی

اختیارات ارزیابی و تشخیص
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...اهم نتایج پروژه . 3
...کیفیوتطبیقیمند،نظاممرورمطالعاتازمستخرجمضامین2.3

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام
سالمت ایران

مضامین
کارشناسیارشد،دورههاوگواهینامههایحرفهای،محتوایآموزشی،نحوهبرگزاریوشرایط

...اعطایگواهینامهو
الزامات  
آموزشی

ش
 نق

عه
وس

ی ت
ها

از
 نی

ش
پی

ن
را

ستا
پر

ی 
ص

ص
تخ

ی 
ها

...نوعاستخدامواشتغال،شرحوظایف،شرایطارتقا،استمرارفعالیتهایحرفهایو الزامات حرفه  
ای

الزامات قانونی، اداری، مالی، بیمه ای

صالحیت های عملکرد حرفه ای، اخالقی، قانونی

ی 
ها

ت 
حی

ال
ص

ار
ست

پر
ش 

 نق
در ی

ص
ص

تخ

صالحیت های مدیریت و ارائه مراقبت
صالحیت های مربوط به بهبود کیفیت، توسعه حرفه ای و فردی

موانع مرتبط با زیرساخت های اداری و انسانی 

ع
وان

م
ه  

سع
تو

ی 
ها

ش 
نق

ی 
ص

ص
تخ

ن
را

ستا
پر

موانع مرتبط با فرهنگ و ساختار سازمانی 
موانع مرتبط با نظام آموزشی
موانع مرتبط با توسعه فردی  

فرصت های موجود در نظام سالمت تسهیل گرها

راه کارهای تسهیل کننده
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...اهم نتایج پروژه . 3
...کیفیوتطبیقیمند،نظاممرورمطالعاتازمستخرجمضامین2.3

عناوین سطوح تخصصی مورد توافق در نقشه راه

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام
سالمت ایران

سطحدرRole extended:
باکهتاسکارشناسیصرفامدرکباپرستارشامل:شدهمحولوظیفهعنوان+پرستارعبارت
هوظیفاستخدامی،موسسهتائیدموردآموزشیدورهگذراندنبااستخدامیموسسهمجوز
یکدرومشخصزمانیبازهیکدردیگریمسئولفردمسئولیتتحتراایشدهتعیین
بریاسالمت،خدماتارائهمرکزسایریابیمارستاندرخاصبخشیکمثال)خاصبستر
گیری،گچستارپرتریاژ،پرستاردیابت،کلینیکپرستارمانند)میکندایفا(بیمارینوعاساس
ایندرایحرفهوآموزشیهایصالحیتبهمربوطجزئیاتاستالزم.(آندوسکوپیپرستار
فایایکنندهتائیدمرجعکار،سابقهحداقلآموزشی،ساعتمیزانجملهازتخصصیسطح
.گرددینتعیراهنقشهاقداماتبخشدر...واختیاراتوهامسئولیتامتیازات،تخصصی،نقش
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...اهم نتایج پروژه . 3
...کیفیوتطبیقیمند،نظاممرورمطالعاتازمستخرجمضامین2.3

...راه عناوین سطوح تخصصی مورد توافق در نقشه 

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران

سطحدرRole expanded:

کهاستکارشناسیحداقلمدرکباپرستارشامل:شدهگذراندهرسمیتخصصیآموزشیدوره+پرستارعبارت
ظارتینمسئولینتائیدموردکه)معتبرموسسهیکدرمعتبرتخصصیآموزشیهایدورهتکمیلطریقاز

.استنمودهکسبتخصصیزمینهیکدرتریاضافهمهارتودانشها،صالحیت(استشدهواقعمربوطه
Roleسطحدرپرستاربهنسبتسطحایندرپرستار extendedتخصصیهایمراقبتمدیریتزمینهدر

دورهگواهیهکپرستاریمانند)استبرخورداراستقاللوپذیری،مسئولیتپاسخگویی،ازتریگستردهدامنهاز
الحیتصبهمربوطجزئیاتاستالزم.(استنمودهکسبمعتبرموسسهیکازرازخمازمراقبتتخصصیهای
مجوزندهکناعطاوکنندهبرگزارمعتبرموسساتتعیینجملهازتخصصیسطحایندرایحرفهوآموزشیهای
تمدیدایطشرتخصصی،نقشایفایکنندهتائیدمرجعکار،سابقهحداقلآموزشی،ساعتمیزانتخصصی،دوره

.گرددتعیینراهنقشهاقداماتبخشدر...واختیاراتوهامسئولیتامتیازات،صالحیت،
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...اهم نتایج پروژه . 3
...کیفیوتطبیقیمند،نظاممرورمطالعاتازمستخرجمضامین2.3

عناوین سطوح تخصصی مورد توافق در نقشه راه

اننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایر

Advancedسطحدر role،
یاویپرستارارشدکارشناسیحداقلمدرکباپرستارشاملکهتخصصعنوان+متخصصپرستارعبارت
الحیتهایصپیشرفته،دانشپایهبهباالتروارشدکارشناسیمقطعدررسمیآموزشطریقازکهاستباالتر
پرستارانرایب.استیافتهدستتخصصینقشیکدرعملکردبرایگیریتصمیمهایمهارتوپیچیدهبالینی

ویسیاسریزیبرنامههایمهارتهمچنینوبالینیمدیریتآموزش،جامع،تحقیقاتتواناییسطحایندر
جزئیات.(CCUویژهمراقبتهایمتخصصپرستارجامعه،سالمتمتخصصپرستارمانند).استمتصورخدمات
افی،اضآموزشیساعتمیزانولزومجملهازتخصصیسطحایندرایحرفهوآموزشیهایصالحیتبهمربوط
امتیازات،،تمدیدفراوانیصالحیت،تمدیدشرایطتخصصی،نقشایفایکنندهتائیدمرجعکار،سابقهحداقل

.گرددتعیینراهنقشهاقداماتبخشدر...واختیاراتوهامسئولیت
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...اهم نتایج پروژه . 3
...کیفیوتطبیقیمند،نظاممرورمطالعاتازمستخرجمضامین2.3

ت ایرانبندی تخصص های پرستاری مورد نیاز در نظام مراقبت سالمنتایج نظر سنجی اولویت 

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام
سالمت ایران

تخصصعنواناولویتنوع

ویژهتمراقبمتخصصپرستارنوزادان،ویژهمراقبتمتخصصپرستارمنزل،درمراقبتمتخصصپرستارفورینیاز

CCU،ویژهمراقبتمتخصصپرستارICU،ارپرستبیمارستانی،عفونتکنترلوایمنیمتخصصپرستار

اورژانسمتخصصپرستارجامعه،سالمتمتخصص

ات)مدتکوتاهنیاز
(آیندهسال2

پرستارسرطان،هایمراقبتمدیریتمتخصصپرستارسالمت،ارتقایوآموزشمتخصصپرستار

وتمدیریمتخصصپرستاربالیا،وبحرانمتخصصپرستاردیابت،متخصصپرستارزخم،متخصص

بتمراقمتخصصپرستارسالمندی،متخصصپرستارهمودیالیز،ودیالیزمتخصصپرستاررهبری،

سوختگیمتخصصپرستارسالمندی،متخصصروانپرستارتسکینی،

ات)مدتمیاننیاز
(آیندهسال5

رستارپتنفسی،مراقبتهایمدیریتمتخصصپرستارها،آموزشگاهومدارسبهداشتمتخصصپرستار

شواهد،برمبتنیعملکردوتحقیقدرمشاوره)پژوهشمتخصصپرستارتوانبخشی،متخصص

مزمن،هایبیماریمتخصصروانپرستاراعتیاد،ترکمتخصصپرستارنوجوانان،وکودکانمتخصصپرستار

دارومتخصصپرستارچشم،متخصصپرستارقانونی،پرستار

10)مدتبلندنیاز
(آیندهسال

نظامیمتخصصپرستارپزشکی،تجهیزاتمتخصصپرستارسالمت،وبیماریمشاورهمتخصصپرستار

ارپرستبهنیازعدم
ایجادیامتخصص

ردجداگانهتخصص
موجودشرایط

ویارگونوممشاورهمتخصصپرستارتریاژ،متخصصپرستاراولیه،هایکمکواحیامتخصصپرستار

ورافتگمتخصصپرستارقلب،نوارمفسرپرستارخانواده،سالمتمتخصصپرستارای،حرفهبهداشت

رسانهوارتباطاتITمتخصصپرستارپیوند،
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راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران نقشه "

"ایرانمراقبت سالمت در نظام 

نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران

:و تدوینتهیه 
دکتر علیرضا ایرج پور
دکتر پروانه خراسانی
دکتر عاطفه افشاری

پرستاریدبیرخانه کارگروه توسعه علوم 

1397شهریور ماه 



نظام مراقبت سالمت ایراندر راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران نقشه .2

36

ام نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظ
سالمت ایران

توسعهایاجروریزیبرنامهسیاستگذاری،جهتراهنقشهدرگرفتهصورتمطالعاتنتایجاساسبرکلیبطور
میاقداممحور4درهریککهاستراتژیکسطحسهدرپویاحرکتایران،درپرستارانتخصصیهاینقش
.شودمیپیشنهادکنند،

3شاملراهنقشهاستراتژیکسطح:

نقشوسعهتسیاستگذاریشورایبعنوان)ایحرفهصالحیتپروانهصدورشورایییافتهتوسعهشکل-1سطح
(پرستارانتخصصیهای

آمایشیمناطقدرپرستاریریزیبرنامههماهنگیشورای-2سطح
(پرستارانتخصصیهاینقشتوسعهاجراییشورایبعنوان)استانپرستاریهماهنگیشورای-3سطح

4شاملیکاستراتژسطحسهازیکهردرپرستارانتخصصیهاینقشتوسعهعملیاتیمحور:

نیازموردتخصصیهاینقشتوسعهسطحتعیینوبندیاولویتسنجی،نیاز.1
سالمتحوزهبخشیبینوبخشیدرونقانونی/سیاسیهایحمایتتوسعه.2
پرستارانتخصصیهاینقشتوسعهآموزشیالزاماتوتخصصیهایبرنامه.3
پرستارانتخصصیهاینقشتوسعهایحرفهالزامات.4



...ایران نظام مراقبت سالمت در راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران نقشه . 2

چارچوب استراتژیک  1.2
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اننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایر



...ایران نظام مراقبت سالمت در راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران پیشنویس نقشه . 2

...استراتژیک چارچوب 1.2
گذاری توسعه بعنوان شورای سیاست)شکل توسعه یافته ی شورای صدور پروانه صالحیت حرفه ای 1.1.2

(:  نقش های تخصصی پرستاران

38

اننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایر

ملشااکنونهمشورااعضای.کندمیفعالیتپزشکیآموزشودرمانبهداشتوزارتسطحدرشورااین
،(اشوردبیر)متبوعوزارتپرستاریمعاون،(شورارئیس)کشورپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزیر

هیاترئیساالختیار،تامنمایندهیاوزارتآموزشیمعاوناالختیار،تامنمایندهیاوزارتدرمانمعاون
درمان،وبهداشتکمیسیونازاسالمیشورایمجلسنمایندهنفریکوزارت،پرستاریارزشیابیوممتحنه
یاراالختتامنمایندهپرستاری،نظامسازماناالختیارتامنمایندهوزارت،هایپروانهصدورمرکزرئیس
پروانهورصدمرکزرئیسپرستاری،معاونتمعرفیبهپرستاریخبرگانازنفریکپزشکی،نظامسازمان

وجوداینباداردوجودایحرفهنظارتوآموزشیکمیسیون2شوراایندر.باشدمیایحرفهصالحیت
رستاریپتخصصیهاینقشتوسعهکمیسیون»یکشورااینذیلاستالزمگرفتهصورتاجماعاساسبر
نقشهایعهتوسهاینامهآیینپیشنویستدوینوتهیهوجلساتبرگزاریبهنسبتتاشودهافزودهنیز«

.نمایدسیاستگذاریملیشورایتقدیمابالغوتصویبجهتراآنواقدامپرستاریتخصصی
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...استراتژیک چارچوب 1.2
گذاری توسعه بعنوان شورای سیاست)شکل توسعه یافته ی شورای صدور پروانه صالحیت حرفه ای 1.1.2
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نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران

ایاعضبهپیشگفت،اعضایکناردراستالزمپرستارانتخصصینقشتوسعهاهدافپیشبردجهت
الختیار،اتامنمایندهیامنابعومدیریتتوسعهمعاون،پرستارانتخصصیهاینقشتوسعهکمیسیون

،اراالختیتامنمایندهیاوزارتاجتماعیمعاونموردحسبواالختیار،تامنمایندهیاوزارتبهداشتمعاون
.باشندهداشتعضویتکمیسیونایندرنیزاالختیارتامنمایندهیاهماهنگیوراهبردیریزیبرنامهمعاون

ها،خانهوزارتسایرازنمایندگانیای،حرفهبینوبخشیبینهایسیاستگذاریصورتدرهمچنین
طمرتبهابیمهواجتماعیتامینسازمان،اجتماعیامورورفاهوزارتجملهازمرتبطذینفعانوسازمانها

ونکمیسیدرمرتبطجلساتدرمدعوصورتبه...وعلمیهایانجمنمانندنیازبرحسبمدعواعضایو
ایمعاونتهازیکهریزیرمجموعهساختاربهشورااینمصوباتاستبدیهی.شدخواهددعوتتخصصی
.بودخواهداالجراالزموابالغمتبوعوزارت



...ایران نظام مراقبت سالمت در راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران پیشنویس نقشه . 2

...استراتژیک چارچوب 1.2
شورای هماهنگی برنامه ریزی پرستاری در مناطق آمایشی2.1.2
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نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایران

امهبرننیازسنجی،اجرایشاملیکسطحهایسیاستاجرایازحمایتوریزیبرنامهدارعهدهسطحاین
درارانپرستتخصصینقشتوسعهوبکارگیریحمایتومنطقههایدانشگاهعملکردبرنظارتریزی،
ازتحمایوریزیبرنامهراهبردیشورایبعنوانشوراایناستالزم.استشورااینعهدهبهآمایشیمنطقه
کشورآمایشیمناطقازیکهرسطحدرایحرفهصالحیتپروانهصدورشورایمصوبراهنقشهاجرای
حسبگاه،دانشهرازایشاناالختیارتامنمایندهیاهادانشگاهروسایازمتشکلشورااین.شودمیتشکیل
ماماییپرستاریهایدانشکدهروسایدانشگاه،آنازایشاناالختیارتامنمایندهیامعاونینمورد

ایروسوآمایشیمنطقهپزشکیعلومدانشگاههایپرستاریاداراتروسایآمایشی،منطقهدانشگاههای
یآمایشمناطقدرایحرفهوعلمیهایانجمننمایندگانومنطقهاستانهایپرستارینظاممدیرههیات
.است



...ایران نظام مراقبت سالمت در راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران پیشنویس نقشه . 2

...استراتژیک چارچوب 1.2
بعنوان شورای اجرایی توسعه نقش های تخصصی ) شورای هماهنگی پرستاری استان 3.1.2
(:  پرستاران
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ننقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام سالمت ایرا

عملکردشپایبویژهاستاندرپرستارانتخصصینقشهایتوسعهراهنقشهنمودناجراییدارعهدهشورااین
دانشکدهروسایشاملآناعضایوداردوجودهادانشگاهسطحدرحاضرحالدرشورااین.بودخواهد
اریپرستنظامسازمانهایمدیرههیاتروسای،دانشگاهپرستاریاداراراتروسایمامایی،پرستاریهای

رستاریپتخصصیهاینقشتوسعهراهنقشهاجراییوآموزشیریزیبرنامهوسنجینیازمسئول،مربوطه
نینمعاوسایر،(استاناموراجراییهماهنگی)شوراینپیشنهادیماموریتاساسبرشودمیپیشنهادو

ایحرفهوعلمیانجنهاینمایندگانهمچنینومنابعومدیریتتوسعهودرمانبهداشت،آموزشی،
ریس.شونداضافهموجودترکیببهنیزایشاناالختیارتامنمایندهیااستانهایدانشگاهکلیهپرستاری
یتخصصهاینقشتوسعهخصوصدرشورااینپیشنهاداتاستالزمدانشگاههرپرستاریدانشکده
گاهدانشریسشورااینریس.نمایداخذراالزممجوزهایومطرحخودمتبوعدانشگاهشورایدرپرستاری،

.باشدمیمنطقهکالندبیرخانهپرستاریدانشکدهریسشوراایندبیرومنطقهکالن



...ایران نظام مراقبت سالمت در راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران پیشنویس نقشه . 2

عملیاتی  چارچوب 2.2
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ام نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظ
سالمت ایران

راتژیکاستسطحسهازیکهردرپرستارانتخصصیهاینقشتوسعهعملیاتیمحور4
:شاملمذکور

نیازموردتخصصیهاینقشتوسعهسطحتعیینوبندیاولویتسنجی،نیاز.1
سالمتحوزهبخشیبینوبخشیدرونقانونی/سیاسیهایحمایتتوسعه.2
پرستارانتخصصیهاینقشتوسعهآموزشیالزاماتوتخصصیهایبرنامه.3
پرستارانتخصصیهاینقشتوسعهایحرفهالزامات.4
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ام نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظ
سالمت ایران

نیاز سنجی، اولویت بندی و تعیین سطح توسعه نقش های تخصصی مورد نیاز1محور 
سطوح 

کاستراتژی
3سطح 2سطح 1سطح 

ش  و ابالغ خط مشی توسعه نقتدوین . 1اقدامات
:های تخصصی پرستاری مشتمل بر 

نیازسنجیواولویتبندی-
وهمچنین/تخصصهایموردنیازدرکشور

وربهتفکیکمناطقمختلفآمایشیکش
تعیینسطوحتوسعهنقش-

طقهایتخصصیبتفکیکاولویتهایمنا
کشور

فنی-مالی)برآوردمنابع-
ازبرایموردنی(تشکیالتانسانی-تخصصی

توسعهنقشهایتخصصیپرستاران
تصویباعتباراتموردنیاز-
استخراجوتصویبنیروهای-

انسانیمتخصصموردنیاز
تعییننظامنظارتو-

شاملدرونداد)ارزشیابیمناطقآمایشی
-فرایند-تجهیزاتوساختارتشکیالتی

دادشاخصهاودستورالعملهایمربوطهوبرون

از وضعیت منطقه تحلیل . 1
:طریق

تحلیلوضعیتومشکالت-
سالمتمنطقه

-تعییننقاطقوتوضعف-
تهدیدهاوفرصتهایسازمانی
مرتبطباپرستاریدرمعاونتهای

بهداشتودرمانمنطقه
ردعواملانسانیوتشکیالتیمو-

نیازبرایایجادظرفیتهای
ساختاریمنطقهایوبرنامهریزی

میانمدتوبلندمدت-کوتاهمدت
...و-
اولویت بندی و ابالغ تخصص. 2

های پرستاری مورد نیاز فعلی و
آتی منطقه بر تحلیل وضعیت

منطقه

ارائه پیشنهاد و گزارش های . 3

ر  مشارکت در تحلیل وضعیت منطقه ب. 1
:اساس

هتحلیلوضعیتومشکالتسالمتمنطق-
تتهدیدهاوفرص-تعییننقاطقوتوضعف-

هایهایسازمانیمرتبطباپرستاریدرمعاونت
بهداشتودرماندانشگاهومراکزبهداشتی

درمانیمربوطه
یعواملانسانیوتشکیالتیموردنیازبرا-

ایجادظرفیتهایساختاریمنطقهایو
میانمدتوبلند-برنامهریزیکوتاهمدت

مدت
مشارکت در اولویت بندی و ابالغ  . 2

اه و تخصص های پرستاری مورد نیاز دانشگ
میان مدت و بلند  -کوتاه مدت)منطقه 

بر اساس ظرفیت ها و توانمندی های( مدت
استان و منطقه

ابع مشارکت در برآورد اعتبار و تامین من. 3
ی  مورد نیاز برای توسعه نقش های تخصص

استان و / پرستاران در سطح دانشگاه



...چارچوب عملیاتی 2.2...ایران نظام مراقبت سالمت در راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران پیشنویس نقشه . 2

44

ام نقشه راه توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظ
سالمت ایران

قانونی درون بخشی و بین بخشی حوزه سالمت/ توسعه حمایت های سیاسی2محور 
سطوح 

کاستراتژی
3سطح 2سطح 1سطح 

خصصی کمیسیون توسعه نقش های ت"تشکیل و ابالغ اعضای . 1اقدامات
3با )در شورای صدور پروانه صالحیت حرفه ای  "پرستاری

، شورای منطقه ای و شورای( کمیسیون و اعضای پیشنهادی
استانی  هماهنگی های پرستاری برای اجرای برنامه های 

محور عملیاتی4عملیاتی نقشه راه در 
ابالغ برنامه های عملیاتی نقشه راه به سطوح سه کانه. 2
ا تاکید  تدوین آیین نامه اجرایی با تائید شورای عالی بیمه ب.3

:بر موارد ذیل
راجعطراحیبستهخدماتتخصصیپرستاریدرنظامسالمتوتصویبدرم-

ذیصالح
سطوحسهتعیینجزئیاتآییننامهبیمهمسئولیتحرفهایبرایپرستاراندر-

گانهنقشهایتخصصی
تخصیصردیفبودجهبرایتربیتوجذبپرستاران-
تدوینآییننامهنظامپرداختمبتنیبرعملکردپرستارانمتخصص-
تادغامبرنامهدربدنهبرنامههاواسنادباالدستیهمچونبرنامهجامعسالم-

کشورونقشهجامعسالمتکشوروسیستماعتباربخشی
ماتوتعریفوتعییننقشهایتخصصیپرستاراندرنظامسطحبندیخد-

گردشکارموجودنظامسالمتکشور
ریبازنگریمفادآئیننامههایاداری،استخدامیمرتبطباجذبوبکارگی-

پرستاراندرحوزههایتخصصی
تاریتوانمندسازیاعضایهیاتعلمیوسایرنیروهایانسانیمتخصصپرس-

ای تشکیل کمیته ه. 1
راهبردی  / تخصصی

بین حرفه ای و بین
سازمانی جهت برنامه
ریزی و جلب حمایت

توسعه شورای  . 2
هماهنگی استانی در  

سطح منطقه ای

ی  تشکیل کمیته های تخصص. 1
بین حرفه ای و بین سازمانی 
جهت جلب حمایت و اجرای 

برنامه های آموزشی  

پیشنهاد اصالح چارت  . 2
سازمانی دانشگاه، مراکز  

بهداشتی درمانی و توانبخشی
وابسته به دانشگاه های علوم  

پزشکی برای بکارگیری  
پرستاران بر مبنای نقش های 

توسعه یافته

اخذ مجوز تربیت و جذب  . 3
پرستار متخصص بر اساس  

اولویت ها و ظرفیت و توانمندی
های دانشگاه 

توسعه عملکرد شورای  . 4
هماهنگی استانی در حوزه  
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برنامه های تخصصی و الزامات آموزشی توسعه نقش های تخصصی پرستاران3محور 
سطوح 

کاستراتژی
3سطح 2سطح 1سطح 

م ها، کوریکولو)تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی  . 1اقدامات
ر  با همکاری کالن مناطق ب...( برنامه های آموزش مداوم و

:اساس موارد ذیل
منطقهای/نیازهایاولویتدارملی-
سطوحتوسعهنقشتخصصی-
رفهصالحیتهایعملکردح)صالحیتهایپرستارمتخصص-

ای،اخالقی،قانونی؛صالحیتهایمدیریتوارائهمراقبت؛
صالحیتهایمربوطبهبهبودکیفیت،توسعهحرفهایو

(فردی
بیمارستان،)جایگاهارائهخدمتدرتخصصموردنظر-

...(کلینیک،خانواده،جامعهو
مراقبتی،مدیریتی،)حوزهخدماتدرتخصصموردنظر-

(آموزشی،پژوهشی،مشاوره
سطحاختیارموردانتظاردرتخصصموردنظر-
تواهاتعییندقیقنقشها،وظایف،شایستگیها،اهدافومح-

ومنابعآموزشیعمومیواختصاصی

ارائه پیشنهاد و مشارکت. 1
ه در تدوین و بازنگری برنام

کوریکولوم  )های آموزشی  
ها، برنامه های آموزش مداوم  

...(  و

نظارت بر انطباق برنامه. 2
های آموزشی تخصصی 

نی  پرستاری دانشگاه ها مبت
بر نیازهای منطقه

، برنامه ریزی جهت تدوین. 3
اجرا و ارزشیابی برنامه های

آموزشی تخصص های 
پرستاری  

ی مشارکت در تدوین و بازنگر. 1
وم  کوریکول)برنامه های آموزشی  

ها، برنامه های آموزش مداوم  
...(  و

ارائه پیشنهادات حوزه معاونت. 2
آموزشی دانشگاه ها در تدوین 

برنامه های آموزشی  

اجرای برنامه های آموزشی  . 3
ا تخصصی پرستاری منطبق ب
نیازهای تخصصی پرستاری  

ی تدوین و پیشنهاد برنامه ها. 4
آموزشی تخصص های پرستاری

با توجیه ظرفیت ها
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(ادامه)... برنامه های تخصصی و الزامات آموزشی توسعه نقش های تخصصی پرستاران 3محور 
سطوح 

کاستراتژی
3سطح 2سطح 1سطح 

اری  تدوین خط مشی برنامه های آموزشی تخصصی پرست. 2اقدامات
:بر اساس

موردمدارکتحصیلیوسوابقکارواشتغالبهپرستاریعمومی-
نیازهرسطحوگواهیهایآموزشیبرایهرتخصصوبراساس

سطحتوسعهنقشتعیینشده
ساسبرنامههایآموزشیمنتهیبهمدرکوگواهینامهبراتعیین-

سطحتوسعهنقش
وزشیتعییندقیقمواردآم)تعیینبرنامههایآموزشیموردنیاز-

(عمومیواختصاصی
تعیینطولمدتدورههایآموزشی-
تعییندورههایبازآموزی-
یتعیینموسسههایصاحبصالحیتبرگزاریدورههایآموزش-
رههایتعیینوتائیدصالحیتبخشخصوصیبرایبرگزاریدو-

ایتخصصیکوتاهمدتباتوجهبهظرفیتهاوتوانمندیهابر
تربیتپرستارانماهرموردنیازبخشهایخصوصیودولتی

آزمونمهارت،آزمونجامع،)اعطایگواهیومدرکآموزشی-
...(کسبگواهیازمراجعتعیینشدهذیصالح

وین،اجراتعیینشرایطتفویضاختیاربهمناطقآمایشیبرایتد-
صوارزشیابیپیشنهادونهاییسازیبرنامههایآموزشیتخص

برنامه ریزی جهت . 4
تدوین درسنامه های 
آموزشی تخصصی هر  

رشته

ر برنامه ریزی و نظارت ب. 5
برگزاری آزمون صالحیت

حرفه ای تخصصی  
پرستاری

بر اجرای برنامهنظارت . 6
ها و الزامات آموزشی  

مصوب و ابالغ شده

تحلیل جامع تجهیزات و . 5
امکانات آموزشی دانشگاه  

مشارکت در تدوین درسنامه  . 6
های آموزشی تخصصی هر رشته

برگزاری آزمون صالحیت  . 7
متخصصحرفه ای پرستار 

برگزاری برنامه های . 8
توانمندسازی اعضای هیات

علمی، کارگاه ها، دوره های 
آموزش تخصصی، دوره های 

... آموزش مداوم، تالیف منابع و 
هابر اساس تخصص 

صدور گواهی آموزش تخصصی. 9
آموزشیمطابق با استانداردهای 
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الزامات حرفه ای توسعه نقش های تخصصی پرستاران4محور 
سطوح 

کاستراتژی
3سطح 2سطح 1سطح 

ر  تدوین خط مشی حرفه ای نقش های تخصصی پرستاران  ب. 1اقدامات
:اساس

تعیینحداقلهایاستانداردمدارکتحصیلیوگواهینامه-1-
هایآموزشیموردنیازبرایاحرازصالحیتوعملکردهایسطوح

تخصصیپرستاران
البهتعیینضوابطومقرراتموردنیازبرایشروعوتداوماشتغ2-

:کاردرسطوحتخصصیپرستارانشامل
تعیینالزاماتبیمهایبراساسنوعوسطوحتخصصیهر--

مهتخصصجهتارائهدرشورایعالیبیمهوتائیدخدماتوبی
آییننامهاجرایی

ایتعیینوکنترلحداقلسوابقکارعمومیوتخصصیبر--
صدورپروانهصالحیتحرفهای

نقشتعیینشرایطاخذوتمدیدپروانهصالحیتحرفهایبرای--
پرستارمتخصص

یلیاتعیینشاخصهایگزینشپرستارانبرایشروعبهتحص--
کسبپروانهکارتخصصیدرسطوحمختلفتخصص

رتتعییندقیقحوزهاختیاراتپرستاراندرهرتخصصبصو--
اختیاراتدرمدیریت،آموزش،مشاورهومراقبت

کارتعیینسطحاستقاللووابستگیبینحرفهایشرایط--

ی تشکیل کمیته ها. 1
ی تخصصی بین حرفه ا

برای هر تخصص جهت 
برنامه ریزی 

مشارکت در تدوین. 2
خط مشی های شورای  

ملی
نظارت بر حسن . 3

اجرای ضوابط و 
مقررات صدور پروانه  

صالحیت حرفه ای در  
سطح ملی

ن برقراری ارتباط بی. 4
مصوبات شورای  
سیاستگذاری  و  

ساختار و تشکیالت

ی  تشکیل کمیته های تخصص. 1
بین حرفه ای و بین سازمانی
جهت جلب حمایت و اجرای 

برنامه 

برنامه ریزی عملیاتی و . 2
اجرایی توسعه نقش های 
تخصصی در سطح استان

مشارکت در نظارت منطقه . 3
ای با خود ارزیابی و  تامین 

الزامات برنامه ها و  
استانداردهای حرفه ای ابالغ  

شده به سطح دانشگاه ها 

تربیت و جذب پرستاران  . 4
متخصص بر اساس خط مشی 

حرفه ای تدوین شده در شورای
سیاستگذاری
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ستاالزمشده،بینیپیشاقداماتومحورهابامتناسباستراتژیک،سطوحازیکهردربرنامهاجرایبرای
.شوداجراذیلاقدامات

سازمان/نظامارزیابیسالمت،اولویتهایارزیابی)موجودوضعیتتحلیلو(برنامهاصلیمجریان)مرکزیتیمتشکیل.1
وریزیامهبرنسیاستگذاری،سطوحازیکهردرگامایندر:(فرایندهاارزیابیتغییر،نیروهایارزیابیخدمت،دهندهارائه

سالمت،لمسائجامعوضعیتتحلیلبهسطوحازیکهردروشدخواهدتشکیلمرکزیتیمبرنامهاصلیمجریاناجرایی
.پردازندمی...ومنابع،ذینفعان،

.ودشمیتدویناهدافبهرسیدنهایاستراتژیواهدافنتایجتحلیلبرمبتنی:هااستراتژیواهدافتدوین.2

راتژیاستوهدفهربامتناسباهداف،بهدستیابیوحمایتجلبجهت:راهبردی/تخصصیهایکمیتهتشکیل.3
.گرددمیتشکیلکنندهحمایتکلیدیذینفعانوحوزهمتخصصانازمتشکلهایکمیته

ورمحهرهایفعالیتبرای...وهاهزینهزمانی،بازهاقداماتاجرایمسئولبرنامهایندر:عملیاتیبرنامهتدوین.4
.گرددمیتعیین

اجرا.5

ارزشیابی.6
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استراتژیکگام های اجرایی اقدامات در هر یک از سطوح  



تشکر از 
همراهی شما
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