
مجموعه آئین نامه هاي

سیستأ

مرکز مشاوره و ارائه خدمات 
پرستاري



تعریف مرکزمشاوره و ارائه خدمات پرستاري-1ماده 

مقررات وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی جهـت انجـام     شود که طبق ضوابط و به محلی اطالق می

خدمات پرستاري درسطوح مختلف پیشگیري مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده پس ازاخذ مجوز 

توسط افراد واجد شرایط و با صالحیت دائرگردد و از این پس در این آیین نامه به عنوان مرکز بـه آن اشـاره   

.شودمی

:فهد-2ماده 

تأمین ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه ازطریق ارائه خدمات پرستاري در سطوح مختلـف پیشـگیري بـا    

: توجه به ضوابط به شرح زیر 

.ارائه خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتی -1-1

ی و استفاده بهینه ازتوان نیروهاي کارآمد و متخصص پرستاري درجهت رفع مشکالت بهداشتی درمـان -2-2

.توانبخشی با توجه به استانداردها و محدوده وظایف پرستار

. کاهش هزینه هاي بهداشتی، درمانی وتوانبخشی جامعه وکاهش هزینه تخت روز درمانی کشور-2-3

.درمانی و آموزشی–فراهم نمون زمینه مشارکت مردمی در ارائه خدمات بهداشتی مراقبتی -2-4

.درمانی و آموزشی با توجه به استانداردها–راقبتی ارائه خدمات بهداشتی م-2-5

.ایجاد زمینه هاي مناسب براي اشتغال پرستاران در جهت ارتقاء وسالمت جامعه ورفاه اجتماعی-2-6

تعاریف مفاهیم خدمات پرستاري -3ماده 

: پرستاري –الف 

فعالیتهایی که سـبب حفـظ و ارتقـاء    پرستاري عبارتست از کمک به فرد سالم یا بیمار در انجام آن دسته از

سالمتی گردد به نحوي که اگرفرد توانائی، اراده و یا آگاهی الزم را داشت، می توانست آن فعالیتهـا را بـدون   

.کمک انجام دهد



:کارکنان پرستاري –ب 

: پرستار -1

) کارشناسی ارشد و دکترا–کارشناسی -کاردانی(پرستار به فردي اطالق می شود که دوره آموزش پرستاري 

را طبق ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي آموزش عالی در یکی از دانشـکده هـاي مصـوب شـوراي گسـترش      

کل فارغ التحصیالن دانشگاهها و یا دانشکدهاي معتبر خارجی طی نموده و مدرك تحصیلی او به تأیید اداره 

. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی رسیده باشد

: بهیار -2

بهیاربه فردي اطالق میشود که دوره آمـوزش بهیـاري را طبـق مصـوبات وزارت آمـوزش و پـرورش و وزارت       

د بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از آموزشگاههاي بهیاري مجاز گذرانده و گواهی مربوطه به تأییـ 

. وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد

:کمک بهیار -3

شود که دوره آموزش کمک بهیاري را طبق مصوبات وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    به فردي اطالق می

. پزشکی طی کرده و موفق به اخذ گواهی مربوطه شده باشد

:وظایف مرکز-4ماده 

: قلمرو فعالیت هاي مرکز به شرح زیر است 

فعالیتهاي عمومی –الف 

) جامعه–خانواده –فرد (آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیاز مددجویان -1

مدد جویان و در صـورت لـزوم   ) روانی و اجتماعی و معنوي–جسمی (بررسی وشناخت وضعیت سالمت -2

.ارجاع به موقع به مراکز بهداشتی، درمانی و مؤسسات توانبخشی

قبـل از پـذیرش بیمـاران و     (درمانی الزم در تمام مراحل -زدید منزل و ارائه خدمات آموزشی، مراقبتیبا-3

).بعد از ترخیص از بیمارستان



.مددجویان به منظور پیشگیري از عوارض مربوطه/آموزش خود مراقبتی به بیماران -4

.انجام روشهاي مراقبتی مجاز در قالب شرح وظایف رده هاي مختلف-5

شناسائی مدد جویان جامعه و ارجاع به موقع به مراکز بهداشـتی درمـانی و توانبخشـی در زمـان بازدیـد      -6

.وپیگیري موارد مشخص

معلولین -کودکان معلول(درمانی به منظور بازتوانی و نوتوانی مددجویان –آموزش ارائه خدمات مراقبتی -7

....)جسمی و روانی، سالمندان و 

: هاي مدیریت مرکز مسئولیت) ب 

.برنامه ریزي وسازماندهی براساس اهداف تعیین شده-1

.تأمین ومعرفی کارکنان پرستاري به متقاضیان دریافت خدمات پرستاري -2

.نظارت برچگونگی انجام فعالیتهاي مرکز-3

.اجراء برنامه هاي آموزشی مستمر جهت ارتقاء کیفیت خدمات-4

.خدمات ارائه شدهارزشیابی برنامه ها و-5

.جمع آوري اطالعات وارائه آمار به مراجع ذیربط-6

.همکاري در انجام پژوهشهاي کاربردي با محققین و پژوهشگران-7

.اجراي بخشنامه هاي صادره از مراجع ذیصالح در رابطه با وظایف مرکز-8

یـا دانشـکده علـوم پزشـکی و     اعالم لیست و فهرست کارکنان مرکز در ساعات مختلف کاري به دانشـگاه -9

.خدمات بهداشتی درمانی مربوطه

.رسیدگی به شکایات بیماران و مراجع ذیصالح و پاسخگویی به آنها-10

: کارکنان مرکز -5ماده 

:مؤسس مرکز: الف

.کندپرستار یا پرستارانی هستند که مجوز تأسیس مرکز را اخذ کرده و رئیس مرکز را انتخاب می

کز رئیس مر: ب 



پرستاري است که مدیریت مرکز را براساس ضوابط و شرح وظایف تعیین شده عهده دار اسـت و پاسـخگوي   

.باشدکلیه امور جاري مرکز می

سوپروایزر:ج 

/ شب مسئول رسیدگی به نیازهـاي بیمـاران   –عصر –سوپر وایزر ثابت مرکز در شیفتهاي مختلف صبح -1

.مددجویان و مشکالت مرکز می باشد

.سوپر وایزر غیر ثابت جهت نظارت و ازرشیابی ارائه خدمات به مددجویان -2

کارکنان : د 

.کارکنان در گردش شامل پرستاران با تخصص هاي مختلف ، بهیاران وکمک بهیاران متناسب با خدمات-1

متناسب با حجم کار: کارکنان پشتیبانی -2

شرایط متقاضیان کار در مرکز -6ماده 

شرایط عمومی براي کلیه کارکنان مرکز )  الف 

داشتن گواهی عدم سوء پیشینه کیفري-1

ارائه گواهی انجام خدمات قانونی-2

:شرایط اختصاصی ) ب 

:مؤسس مرکز- 1

.دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی پرستاري-

:رئیس مرکز-2

سابقه کار در مراکز بهداشتی درمانی دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد با حداقل دو سال -

.و یا مدرك کارشناسی با حداقل پنچ سال سابقه کار مفید در مراکز یاد شده... وآموزشی 

.شودگذراندن طرح جزء سوابق کاري محسوب می:1تبصره 



.مؤسس مرکز در صورت واجد شرایط بودن میتواند رئیس مرکز نیز باشد:2تبصره 

پرستاران ، پیرا پزشکان و سایرحرف وابسته به گروه پزشکی می توانند با مرکز قـرار داد  پزشکان، -7ماده 

.مشاوره منعقد نمایند

):کارمزد(حق العمل -8ماده 

با توجه به مصوبات و طبق دستورالعمل ها و تعرفه هاي اجرایی وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی    

. است

:و مددج/ روش پذیرش بیمار-9ماده 

)دولتی و خصوصی (ارجاع از مؤسسات بهداشتی درمانی -1

. ارجاع از مطب پزشکان-2

.مراجعه مستقیم مددجو یا وابستگان وي همراه دستور پزشک معالج-3

مرکز موظف است در مورد درخواست بیمار یا وابستگان اوجهت انجام خدمات پرستاري در منزل -10ماده 

، قراردادي را که حیطه عملیات مراقبتی وتعرفه و بهاي خدمات را مشخص مـی نمایـد تنظـیم و بـه امضـاء      

.طرفین برساند

:شرایط مکان مرکز-11ماده 

خدمات مورد نیاز مـددجویان و بیمـاران مطـابق بـا ضـوابط      مرکزداراي امکانات وتجهیزات الزم جهت انجام 

.تجهیزات مورد نیاز متعاقباً اعالم خواهد شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

: محل مرکز-12ماده 

محل ساختمان مرکز و تجهیزات موجـود در آن بایـد قبـل از صـدور مجـوز و شـروع بهـره بـرداري توسـط          

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه مورد ارزشیابی وتأیید /ربط دانشگاه کارشناسان ذی

.قرار گیرد



پروانه تأسیس به نام اشخاص حقیقی ، حقوقی وخیریه و شرکت تعاونیهـاي خـدمات بهداشـتی    -13ماده 

.درمانی صادر خواهد شد

:صدور مجوز-14ماده 

. وضوع این آئین نامه فقط پروانه تأسیس یک مرکز اعطا می گـردد  به هر متقاضی واجد شرایط وصالحیت م

این پروانه، پروانه قانونی است که از طریق حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس 

قانون مربوط به مقـررات امـور پزشـکی،    20از تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 

جهـت فعالیـت مرکـز    1367و اصالحیه آن در سال 1334اد خوراکی ، آشامیدنی مصوب سال دارویی ،  مو

.صادر خواهد شد

/ نظارت و ارزشیابی کلیه خدمات ارائه شده توسط این مراکز در سراسر کشوربه عهده دانشگاهها-15ماده 

.دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه خواهد بود

پس از کسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حـداکثر ظـرف مـدت    -16ماده 

یکسال مهلت مندرج در قرارداد تأسیس منعقده بین وزارت متبوع ومتقاضیان باید مرکز جهت ارائه خـدمات  

دانشکده علوم /نشگاه آماده ارائه خدمات آماده وقبل از شروع به کار مراتب را براي بازدید و تأیید نهایی به دا

پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مربوطه کتباً اعالم نماید و در صورت عدم آمادگی بنا به دالیلی براسـاس  

.مفاد قرارداد تأسیس عمل خواهد گردید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی  / تغییرات نام و محل مرکز باید با هماهنگی دانشگاه -17ماده 

در این صورت پروانه جدید به نام و . ه وبا موافقت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باشددرمانی مربوط

. یا محل جدید صادر خواهد شد

در صورت غیبت رئیس مرکزبه هر دلیل، مؤسس مرکزموظف اسـت فـرد واجـد شـرایطی را بـه      -18ماده 

.جایگزینی نامبرده معرفی نماید



به دالیل موجهی قصـد تعطیـل و انحـالل مرکـز را داشـته      ) مؤسسین(در صورتی که مؤسس یا -19ماده 

دانشکده علوم پزشـکی  /باشند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه 

. وخدمات بهداشتی ، درمانی مربوطه گزارش نمایند

صات کامل بیمار یا مددجو، نام پزشک ، نام پرستار ، پیراپزشک تشکیل پرونده شامل ضبط مشخ-20ماده 

و مراحل سیر بیماري، اقدامات انجام شده براي بیمار، بایگانی و نگهداري مدارك جهت هر یک از گیرندگان 

.خدمت الزامی است

. می استدر ارائه خدمات پرستاري به بیماران ومددجویان رعایت طرح انطباق براي مرکز الزا-21ماده 

در صورتیکه مؤسس یا مؤسسین مرکز از ضوابط، مقررات و وظایف موضوع این آیین نامه تخطی -22ماده 

:نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد 

دانشکده علوم پزشکی و / تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل ، توسط دانشگاه-22-1

.خدمات بهداشتی درمانی ذیربط

.دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط/اخطار کتبی توسط دانشگاه -22-2

دانشـکده علـوم   /لغو پروانه تأسیس وتعطیل مرکز به مدت یک تا سه مـاه بنـا بـه پیشـنهاد دانشـگاه     -22-3

.2پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط وتصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 

دانشـکده علـوم   /تأسیس وتعطیل مرکز به مدت سه ماه تا یک سال بـه پیشـنهاد دانشـگاه   لغو پروانه -22-4

.20پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تصویب کمیسیون قانونی موضوع ماده 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / لغودائم پروانه تأسیس مرکز به پیشنهاد دانشگاه -22-5

.و عندالزوم اعالم آن به مراجع قضائی20ب کمیسیون قانونی موضوع ماده مربوطه و تصوی


