
  آئين نامه تاسيس مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري
 

  :تعاريف مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري -1ماده
به محلي اتالق مي شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت 

يين شده پس انجام خدمات پرستاري در سطوح مختلف پيشگيري مطابق با شرح وظايف و اختيارات تع
و از اين پس در اين آئين نامـه بـه   . از اخذ مجوز ، توسط افراد واجد شرايط و با صالحيت دائر گردد

  .عنوان مركز به آن اشاره مي شود
  

  :هدف -2ماده
تامين ، حفظ و ارتقاء سـطح سـالمت جامعـه از طريـق ارائـه خـدمات پرسـتاري در سـطوح مختلـف          

  :زير پيشگيري با توجه به ضوابط به شرح
  .ارائه خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتي  -1-1
استفاده بهينه از توان نيروهاي كارآمد و متخصص پرستاري در جهت رفع مشكالت بهداشـتي   -2-2

  .درماني و توانبخشي با توجه به استانداردها و محدوده وظايف پرستار
و كـاهش هزينـه تخـت روز درمـاني      كاهش هزينه هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي جامعه -2-3

  .كشور
  .درماني و آموزشي–فراهم نمودن زمينه مشاركت مردمي در ارائه خدمات بهداشتي مراقبتي  -2-4
  .درماني و آموزشي با توجه به استانداردها-ارائه خدمات بهداشتي مراقبتي -2-5
  .سالمت جامعه و رفاه اجتماعيايجاد زمينه ها مناسب براي اشتغال پرستاران در جهت ارتقاء و  -2-6
  

  :تعاريف مفاهيم خدمات پرستاري -3ماده
  :پرستاري -الف

پرستاري عبارت است از كمك به فرد سالم يا بيمار در انجام آن دسته از فعاليتهايي كه سبب حفـظ و  
سـت آن  ارتقاء سالمتي گردد به نحوي كه اگر فرد توانائي ، اراده و يا آگاهي الزم را داشت ، مي توان

  .فعاليتها را بدون كمك انجام دهد
  



  :كاركنان پرستاري -ب
  :پرستار -1

كارشناسـي ارشـد   -كارشناسي-كارداني(پرستار به فردي اطالق مي شود كه دوره آموزش پرستاري 
را طبق ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عـالي در يكـي از دانشـكده هـاي مصـوب      ) دكترا

يا دانشكده هاي معتبر خارجي طي نموده و مدرك تحصيلي او به تائيـد   شوراي گسترش دانشگاهها و
  .اداره كل فارغ التحصيالن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد

  :بهيار -2
بهيار به فردي اطالق مي شود كـه دوره آمـوزش بهيـاري را طبـق مصـوبات آمـوزش و پـرورش و        

بهيـاري مجـاز گذرانـده و     از آموزشـگاههاي  در يكـي   وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
  .گواهي مربوطه به تائيد وزارت آموزش و پرورش رسيده باشد

  :كمك بهيار -3
به فردي اطالق مي شود كه دوره آموزش كمك بهياري را طبق مصوبات وزارت بهداشت ، درمان و 

  .آموزش پزشكي طي كرده و موفق به اخذ گواهي مربوطه شده باشد
  
  :وظايف مركز  -4ادهم

  :قلمرو فعاليتهاي مركز به شرح زير است
  فعاليتهاي عمومي -الف

-فـرد (آموزش بهداشت عمومي در سطوح مختلف جامعه متناسب بـا نيـاز مـدد جويـان      -1
  )جامعه  -خانواده

مددجويان و در ) اجتماعي و معنوي–رواني -جسمي(بررسي و شناخت وضعيت سالمت  -2
 .به مراكز بهداشتي ، درماني و مؤسسات توانبخشي صورت لزوم ارجاع به موقع

قبـل از  (درمـاني الزم در تمـام مراحـل     -بازديد منزل و ارائه خدمات آموزشي ،مراقبتي -3
 )پذيرش بيماران و بعد از ترخيص از بيمارستان

 .مددجويان به منظور پيشگيري از عوارض مربوطه/آموزش خود مراقبتي به بيماران -4

 .تي مجاز در قالب شرح وظايف رده هاي مختلفانجام روشهاي مراقب -5

شناسائي مددجويان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي درمـاني و توانبخشـي در    -6
 .زمان بازديد و پيگيري موارد مشخص



درمـاني بـه منظـور بـازتواني و نوتـواني مـددجويان       -آموزش ارائه  خـدمات مراقبتـي   -7
 ....)ني ، سالمندان و معلولين جسمي و روا –كودكان معلول (

  
  :مسئوليتهاي مديريت مركز) ب
  .برنامه ريزي و سازماندهي براساس اهداف تعيين شده -1
  .تامين و معرفي كاركنان پرستاري به متقاضيان دريافت خدمات پرستاري -2
  نظارت برچگونگي انجام فعاليتهاي مركز -3
  .ت خدماتاجراي برنامه هاي آموزشي مستمر جهت  ارتقاء كيفي -4
  .ارزشيابي برنامه هاي خدمات ارائه شده -5
  .جمع آوري اطالعات و ارائه آمار به مراجع ذيربط -6
  .همكاري در انجام پژوهشهاي كاربردي با محققين و پژوهشگران -7
  .اجراي بخشنامه هاي صادره از مراجع ذيصالح در رابطه با وظايف مركز -8
كز در ساعات مختلف كاري بـه دانشـگاه يـا دانشـكده علـوم      اعالم ليست  و فهرست كاركنان مر-9

  .پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه
  .رسيدگي به شكايات بيماران و مراجع ذيصالح و پاسخگويي به آنها -10
  

  :كاركنان مركز -5ماده
  :موسس مركز -الف

  .ز را انتخاب مي كندپرستار يا پرستاراني هستند كه مجوز تاسيس مركز را اخذ كرده و رئيس مرك
  :مركز رئيس -ب

پرستاري است كه مديريت مركز را براساس ضوابط و شرح وظـايف تعيـين شـده عهـده دار اسـت و      
  .پاسخگوي كليه امور جاري مركز مي باشد

  :سوپروايزر) ج
شـب مسـئول رسـيدگي بـه نيازهـاي      -عصـر -سوپروايزر ثابت مركز در شيفتهاي مختلـف صـبح   -1

  .و مشكالت مركز مي باشد مددجويان/بيماران
  سوپروايزر غيرثابت جهت نظارت  و ارزشيابي ارائه خدمات به مددجويان -2
  



  كاركنان: د
كاركنان در گردش شامل پرستاران با تخصص هاي مختلـف ،بهيـاران و كمـك بهيـاران      -1

  متناسب با خدمات
 .متناسب با حجم كار: كاركنان پشتيباني  -2

  
  :ر مركزشرايط متقاضيان كار د -6ماده
  :شرايط عمومي براي كليه كاركنان مركز -الف

  داشتن گواهي عدم سوء پيشينه كيفري -1
 ارائه گواهي انجام خدمات قانوني -2

  
  :شرايط اختصاصي) ب
  :موسس مركز -1
  دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي پرستاري -
  :رئيس مركز -2
درمـاني و  -بهداشـتي  راكزر در مدارا بودن مدرك كارشناسي ارشد با حداقل دو سال سابقه كا -

  .مدرك كارشناسي با حداقل پنج سال سابقه كار مفيد در مراكز ياد شده او ي.... آموزشي
  .گذراندن طرح جزء سوابق كاري محسوب مي شود -1تبصره 
  .موسس مركز در صورت واجد شرايط بودن مي تواند رئيس مركز نيز باشد -2تبصره
يراپزشكان و ساير حرف وابسته به گروه پزشكي مي توانند با مركز پزشكان ،پرستاران ، پ -7ماده

  .قرارداد مشاوره منعقد نمايند
  ):كارمزد(حق العمل  -8ماده

با توجه به مصـوبات و طبـق دسـتورالعملها و تعرفـه هـاي اجرايـي وزارت بهداشـت ، درمـان و         
  .آموزش پزشكي است

  
  :مددجو/روش پذيزش بيمار -9ماده

  ).دولتي و خصوصي(ت بهداشتي درماني ارجاع از موسسا -1
 .ارجاع از مطب پزشكان -2



 .مراجعه مستقيم مددجو يا وابستگان وي همراه دستور پزشك معالج -3

مركز موظف است در مورد درخواسـت بيمـار يـا وابسـتگان او جهـت انجـام خـدمات         -10ماده
خـدمات را مشـخص   پرستاري در منزل، قراردادي را كه حيطه عمليات مراقبتي و تعرفه و بهـاي  

  .مي نمايد تنظيم و به امضاء طرفين برساند
  :شرايط مكان مركز -11ماده

مركز داراي امكانات و تجهيزات الزم جهت انجام خدمات مورد نياز مددجويان و بيماران مطـابق  
 "تجهيزات مـورد نيـاز متعاقبـا   . پزشكي خواهد بودبا ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  .شد اعالم خواهد
محل ساختمان مركز و تجهيزات موجود در آن بايد قبل از صدور مجـوز و  : محل مركز -12ماده 

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي /شروع بهره برداري توسط كارشناسان ذيربط دانشگاه
  .درماني مربوطه مورد ارزشيابي و تائيد قرار گيرد

حقوقي و خيريـه و شـركت تعاونيهـاي خـدمات      پروانه تاسيس به نام اشخاص حقيقي ، -13ماده
  .بهداشتي درماني صادر خواهد شد

  :صدور مجوز -14ماده
به هر متقاضي واجد شرايط و صالحيت موضوع اين آئين نامه فقط پروانـه تاسـيس يـك مركـز     

اين پروانه ، پروانه قانوني است كه ازطريق حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت . اعطا مي گردد
ان و آموزش پزشكي پس از تصويب كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي موضوع مـاده  ، درم

 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويـي ، مـواد خـوراكي، آشـاميدني مصـوب سـال       20
  .جهت فعاليت مركز صادر خواهد شد 1367و اصالحيه در سال  1334
ط اين مركز در سراسر كشور به عهـده  نظارت و ارزشيابي كليه خدمات ارائه شده توس -15ماده

  .دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه خواهدبود/دانشگاهها 
پس از كسب موافقت اصولي از وزارت بهداشت درمـان و آمـوزش پزشـكي، حـداكثر      -16ماده

ن بايـد  ظرف مدت يكسال مهلت مندرج در قرارداد تاسيس منعقده بين وزارت متبـوع و متقاضـيا  
آماده و قبل از شروع بكار مراتب را بـراي بازديـد و تائيـد نهـايي بـه       مركز جهت ارائه خدمات

اعـالم نمايـد و در    "دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني مربوطـه كتبـا   /دانشگاه
  .صورت عدم آمادگي بنا به داليلي ، براساس مفاد قرارداد تاسيس عمل خواهد گرديد 



دانشكده علوم پزشـكي و خـدمات   /غييرات نام و محل مركز بايد با  هماهنگي دانشگاهت -17ماده
باشـد ،   بهداشتي درمـاني مربوطـه و بـا موافقـت وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـكي        

  .دراينصورت پروانه جديد به نام و يا محل جديد صادر خواهد شد
ركـز موظـف اسـت فـرد واجـد      در صورت غيبت رئيس مركز به هـر دليـل ، مؤسـس م    -18ماده

  .شرايطي را به جايگزيني نامبرده معرفي نمايد
به داليل موجهي قصد تعطيل و احالل مركز را داشته ) مؤسسين(در صورتيكه مؤسس يا  -19ماده

دانشكده علوم /اه اقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگباشند مراتب با ذكر دليل و مستندات الزم حد
  .شتي ، درماني مربوطه گزارش تمايندپزشكي و خدمات بهدا

،  رتشكيل پرونده شامل ضبط مشخصات كامل بيمار يا مددجو، نام پزشك، نـام پرسـتا   -20ماده
و مراحل سير بيماري ، اقدامات انجام شده براي بيمـار، بايگـاني و نگهـداري مـدرك      كپيراپزش

  .جهت هريك از گيرندگان خدمات الزامي است
مات پرستاري به بيماران و مـددجويان رعايـت طـرح انطبـاق بـراي مركـز       در ارائه خد -21ماده

  .الزامي است
درصورتي كه مؤسس يا مؤسسين مركز از ضوابط ، مقـررات و وظـايف موضـوع ايـن      -22ماده

  :آئين نامه تخطي نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد
دانشـكده  / دانشـگاه ي محل توسط سه بازرستذكر شفاهي با قيد موضوع در صورت جل -22-1

  .علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط
  .دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط/ اخطار كتبي توسط دانشگاه -22-2
/ مـاه بنـا بـه پيشـنهاد دانشـگاه      3لغو پروانه تاسيس و تعطيل مركز به مـدت يـك تـا     -22-3

ني ذيربط و تصويب كميسـيون قـانوني موضـوع    دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درما
  ,20ماده
/ لغو پروانه تاسيس و تعطيل مركز به مدت سه ماه تا يـك سـال بـه پيشـنهاد دانشـگاه      -22-4

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تصويب كميسيون قـانوني موضـوع   
  ,20ماده
دانشـكده علـوم پزشـكي و خـدمات     / دانشگاهلغو دائم پروانه تاسيس مركز به پيشنهاد  -22-5

و عنـدالزوم اعـالم آن بـه     20ويب كميسيون قانوني موضوع مادهو تص مربوطهبهداشتي درماني 
  .مراجع قضائي



      و خدمات ارائه شده توسـط ايـن مراكـز در ضـميمه آئـين نامـه پيوسـت       شرح وظايف  -23ماده
  .مي باشد

بـه تصـويب    26/5/78يك ضـميمه پيوسـتي در تـاريخ    تبصره و 2ماده و  23اين آئين نامه در 
  .رسيد

  
  دكتر محمد فرهادي

 وزير


