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  هاي پرستاري در منزل آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت

 

 

یه ها و اصالح با1334قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال  24و 1به استناد مواد 
ت، درمان و آموزش پزشکی مصوب وزارت بهداشتشکیالت و وظایف قانون  1ماده  14و  12،  11و بندهاي  الحاقیه هاي بعدي آن

در مراقبت هاي پرستاري  مشاوره و ارائهآئین نامه تاسیس مرکز "، با اصالحیه ها و الحاقیه هاي بعدي آن 1367سال 
  :گرددمی و مصوب به شرح ذیل تدوین "منزل

  
 

  :تعاریف  -1ماده 

  :وزارت - الف
  .باشدمی  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی منظور

  
 :رکز مشاوره و ارائه مراقبتهاي  پرستاري در منزلم -ب

جهت تامین  مراقبتهاي  پرستاري در سطوح مختلف نظام سالمت و بر اساس  این آیین نامهبه موسسه اي اتالق می شود که طبق 
واجد شرایط و با حقیقی یا حقوقی نیاز مددجویان  مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده پس از اخذ مجوز ، توسط افراد 

  .و از این پس در این آئین نامه به عنوان مرکز به آن اشاره می شود. صالحیت دائر می گردد

  

 :) بر اساس تعریف شوراي بین المللی پرستاري( پرستاري – ج

در تمام  و ناتوان بیماربه افراد سالم،  ، درمانیپرستاري ارائه مراقبت به صورت مستقل یا با همکاري سایر اعضاء تیم بهداشتی
 از پیشگیري سالمت، سطح ارتقاء شامل پرستاري فعالیتهاي	. هاستها و مکانها، و جوامع و در تمام محیطها، گروهسنین، خانواده

 غربالگري، ،مددجویان به آموزش و مشاوره ارائه	. است احتضاردر حال  بیماران و ناتوان بیمار،سالم، افراد از مراقبت و هابیماري
  .هاي بهداشتی از وظایف مهم پرستاران است مراقبت ارائه هاينظام اداره و دهیشکل در مشارکت و مرتبط تحقیقات انجام

  

  :پرستاري جامعه نگر -د
تا خدمات پرستاري  هاي اولیه پرستاري جامعه نگر شامل ارائه مجموعه اي از خدمات مراقبتی از پیشگیري تا توانبخشی و از مراقبت

در  ...شیفتی، ساعتی و یا  هاي موردي، این خدمات به صورت. تخصصی و ویژه که قابل ارایه در منزل و جامعه هستند، می باشد 
  .شود هاي مختلف پرستاري ارایه می بیماران طبق شرح وظایف رده/ محل اقامت مددجویان
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 :پرستار -ه

 شوراي ضوابط طبق را) دکترایا  ارشد کارشناسی-کارشناسی- کاردانی( پرستاري آموزش دوره که شود می اطالق فردي به پرستار
 طی خارجی معتبر هاي دانشکده یا و دانشگاهها گسترش شوراي مصوب هاي دانشکده از یکی در عالی آموزش ریزي برنامه عالی

  .باشد رسیده وزارت التحصیالن فارغ کل اداره تائید به او تحصیلی مدرك و نموده
  

 :پرستار کمک/ بهیار  -و

آموزشهاي الزم را در مراکز غیر دانشگاهی مورد تایید گذرانده و گواهینامه  ،وزارتبر اساس مقررات  که شود می اطالق فردي به
  .مربوطه را اخذ نماید

اطاق عمل و هوشبري و فوریت هاي  کاردان/ کاردان ها و کارشناس ،کمک پرستار/پرستار، بهیار شاملگروه پرستاري : تبصره
  .پزشکی می باشد

  

  :پروانه صالحیت حرفه اي -ز
گواهینامه اي است که از سوي وزارت به هر پرستار پس از اطمینان از احراز شایستگی هاي الزم مبتنی بر استانداردهاي حرفه اي 

  .تعلق می گیرد
  
  :موافقت اصولی -ح

بر اساس مدارك مستند ارائه شده توسط متقاضی تاسیس  است که دانشگاه جهت تاسیس مرکز 20موافقت اولیه کمیسیون ماده 
این موافقتنامه مجوزي براي فعالیت مرکز . مرکز صادر می شود و به متقاضی اجازه ادامه روند کار تا بهره برداري از مرکز را می دهد

می باشد  مندرج در این آیین نامهسیس مرکز از تاریخ صدور به مدت اعتبار آن جهت تا. نمی باشد و غیر قابل واگذاري به غیر است
  .فرم موافقت اصولی توسط وزارت ابالغ می گردد .در این مدت الزم است تقاضاي جدید ارائه شود استفادهو در صورت عدم 

  ):پروانه تاسیس( پروانه بهره برداري -ط

بر ... پروانه اي است که پس از طی تمامی مراحل الزم، ارزیابی و تایید محل، فضاي فیزیکی، ساختمان، تجهیزات، نیروي انسانی و 
این پروانه غیر . دانشگاه صادر می شود 20اساس این آیین نامه و استانداردها و دستورالعمل هاي مربوطه توسط کمیسیون ماده 

  .  سال خواهد بود 5و مدت اعتبار آن قابل واگذاري به غیر است 

  

 :هدف -2ماده 

بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارایه  بیماران/ مددجویاناز تاسیس این مراکز تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت  کلی هدف  
مشاوره اي، آموزشی، درمانی، توانبخشی و تامین نیروي انسانی  -پرستاري مبتنی بر نیاز جامعه در زمینه هاي مراقبتی مراقبت هاي
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صعب العالج، سرطانی ها،بیماري هاي خاص (هاي مزمن کاهش تأثیر ناتوانی به ویژه در بیماريافزایش سالمتی و کارآمد با تاکید بر 
   :ذیل می باشد هداف ویژهاو سالمندان با توجه به ...) و 
  
  مراقبت هاي پرستاري در سطوح اولیه، عمومی و تخصصی با عنایت به نیاز مردم در سطح جامعه و منازلارایه   2 -1

نیل به پوشش همگانی و عادالنه خدمات و مراقبت هاي نظام سالمت با رویکرد مراقبت هاي پرستاري تسهیل شده و در   2-2
  .دسترس

  ) فرد، خانواده و جامعه( هاي بهداشتی، درمانی و توانبخشی مردم  کاهش هزینه 3-2

  وري مراکز بهداشتی و درمانی  بهره افزایش 4-2

د در ارایه خدمات افرافراهم نمودن زمینه مشارکت و توانمندسازي خانواده و آموزش و توسعه خدمات خود مراقبتی و  5-2
  شیبهداشتی، مراقبتی، درمانی و آموز

  هاي پرستاري در منزل  پاسخگویی مناسب به تقاضاي مردم در خصوص مراقبت2- 6

بیمارستان محل / با هماهنگی پزشک معالج ستانراز بیما ترخیصهاي پرستاري مددجویان بعد از  تداوم و پیگیري مراقبت 7-2
   بستري

 مشارکت بخش غیر دولتی در نظام ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري 8-2

 تامین مراقبت و خدمات پرستاري مورد نیاز آحاد مختلف جامعه در سطوح سه گانه نظام سالمت 9-2

  ارتقاء کیفیت و امنیت ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاري به گیرندگان خدمت 10-2

  .ي مجددافزایش بهره وري بیمارستانها و کاهش بار بستري بیمارستانها و به ویژه جلوگیري از بستري شدنها 11-2

ایجاد آرامش روانی در خانواده ها، مددجویان و بیماران و کاهش هزینه خانوارها به ویژه در صورت داشتن بیمار مزمن،  12-2
  .خاص، صعب العالج، سرطانی یا سالمند

  ينظارت، کنترل و پیشگیري از حضور افراد فاقد صالحیت در منازل مردم به بهانه ارائه مراقبت هاي پرستار 13-2

  استفاده بهینه از استعداد نیروهاي کارآمد، متخصص و با تجربه در جهت رفع مشکالت موجود در بیمارستانها و جامعه 14-2

 

  : مرکزو اختیارات وظایف  - 3ماده 

 :مرکز در جهت رسیدن به اهداف فوق وظایف و اختیارات زیر را دارد

  .پرستاري، به فرد، خانواده و مددجوخود مراقبتی در زمینه مراقبت هاي آموزش  3-  1

 بیمار/ به مددجو) تله نرسینگ( حضوري، غیر حضوري آموزشی مشاوره اي، ارائه خدمات 2-3
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قبل از پذیرش بیماران و بعد از (درمانی الزم در تمام مراحل  - مراقبتی آموزشی ، مشاوره اي، ازدید منزل و ارائه خدماتب 3-3
  هماهنگی پزشک معالجبا  )ترخیص از بیمارستان

رایزنی و عقد قرارداد با مراکز درمانی و بیمارستانی براي تحت پوشش قرار دادن بیمارانی که نیاز به تداوم مراقبت بعد از  4-3 
 .ترخیص دارند

 .نجام روشهاي مراقبتی مجاز در قالب شرح وظایف رده هاي مختلفا 5-3

 .به مراکز بهداشتی درمانی و توانبخشی در زمان بازدید و پیگیري موارد مشخص شناسائی مددجویان جامعه و ارجاع به موقع 3- 6

و  سالمندان ، روانی و جسمی معلولین –کودکان معلول (آموزش ارائه خدمات مراقبتی به منظور بازتوانی و نوتوانی مددجویان  7-3
  با هماهنگی پزشک معالج )بیماران مزمن

  تسکینی براي بیماران صعب العالجمراقبت مراکز تداوم ارائه مراقبت هاي پرستاري در قالب ایجاد و  8-3

  ...و  ادارات ،مراکز و موسسات مانند مدارس ،کارخانجاتبه ارائه خدمات مشاوره اي و مراقبتی  9-3

تامین بخشی از مراقبتها به بیماران در افزایش بهره وري این مراکز و درمانی جهت  و همکاري با مراکز و موسسات بهداشتی 10-3
  ..به صورت شیفتی یا پاره وقت درمانی کزاقالب خرید خدمات در محل مر

  برقراري ارتباط با مراکز بهداشتی، درمانی و داروخانه ها به منظور ایجاد شبکه هاي تسهیل شده در خدمت رسانی به بیماران 11-3

  

 :و کارکنان مرکز تاسیس شرایط متقاضیانارکان و  -4ماده 

 :شرایط عمومی - الف

 داشتن تابعیت ایرانی  -1

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  -2

  تدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی کشور  -3
  کیفري و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان مؤثر ارائه گواهی عدم سوء پیشینه -4
  ارائه گواهی انجام دوره یا معافیت از طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  -5
 از اداره وظیفه عمومیمشمولیت  رسیدگی به وضعدال بر  مدركارائه  - 6

 )گروههاي پروانه دار( ارائه پروانه صالحیت حرفه اي معتبر  -7

  
 :شرایط اختصاصی) ب

  :مسئول فنی/ رئیس مرکز)/ شخص حقیقی(موسس مرکز -1

  بالینی سال سابقه کار 5با حداقل  دارا بودن مدرك کارشناسی پرستاري  -



5 
 

  بالینی کار ارشناسی ارشد و دکتراي پرستاري با دو سال سابقهدارا بودن مدرك ک -
اشخاص حقوقی شامل شرکت هاي تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و یا سایر شرکت ها و  ): شخص حقوقی(موسس مرکز -2

 شرایط مذکورداراي الزم است حداقل دو سوم اعضاي موسس از پرستاران  کهمی باشند  داراي صالحیت و شناسنامه ملیمؤسسات 
.باشند  
 .گذراندن طرح جزء سوابق کاري محسوب می شود -تبصره

  کارکنان  -3

  .کمک پرستار متناسب با نوع خدمات قابل ارائه/بهیارشامل پرستاران با تخصص هاي مختلف  فنیکارکنان  - الف

  متناسب با حجم کار: کارکنان پشتیبانی -ب

تمامی کارکنان مرکز و افراد متقاضی همکاري با مرکز باید عالوه بر دارا بودن مدرك تحصیلی و سابقه کار مرتبط، از شرایط : تبصره
  .ماده نیز برخوردار باشنداین ومی مندرج در عم

  :پزشک همکار -4

کلیه مراکز موظف به معرفی حداقل یک پزشک عمومی به عنوان همکار میباشند که در تمام ساعات فعالیت مرکز در دسترس 
   .باشند براي مراکز با حیطه کار تخصصی معرفی یک پزشک متخصص در رشته مربوطه الزامی است

  

   :آن مسئولیتهاي و مرکز رئیس -5ماده 

و  می شودعهده دار  ریاست مرکز را بر اساس ضوابط و شرح وظایف تعیین شدهتوسط موسس، پرستاري است که رئیس مرکز 
   .است و شکایات وي تمامی امور جاري مرکزپاسخگ

  .موسس مرکز در صورت واجد شرایط بودن می تواند رئیس مرکز نیز باشد -تبصره

  :رئیس مرکز شامل موارد زیر استشرح وظایف 

  .ریزي و سازماندهی فعالیتها براساس اهداف تعیین شده برنامه -1
همکاري با دانشگاههاي علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، درمانی در مواردي چون نیاز به کاهش بار بیمارستانها، تامین  -2

 ..نیروي موقت ، تامین نیروي تخصصی و 

شهرستان در مواقع مورد نیاز مانند ارائه خدمات بهداشتی براي مدارس، کارخانجات و اماکن همکاري با مرکز بهداشت  -3
 عمومی

 .استخدام و معرفی کارکنان گروه پرستاري به متقاضیان دریافت خدمات متناسب با وظایف مرکز -4

و ارائه گزارشات ساالنه به اداره نظارت بر درمان دانشگاههاي علوم پزشکی  هاي مرکز نظارت بر چگونگی انجام فعالیت -5
 .مربوطه

 هاي آموزشی مدون ابالغی از سوي وزارت بهداشت ریزي به منظور شرکت کارکنان گروه پرستاري در برنامه برنامه - 6
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 .و الزام کارکنان تخصصی و فنی به داشتن پروانه صالحیت حرفه اي ها و خدمات ارایه شده نظارت و ارزیابی برنامه -7

 .استفاده از افراد واجد شرایط و صالحیت در ارائه خدمات و مراقبت هاي پرستاري -8

 .از نوع خدمات ارائه شده، نام و مشخصات بیماران و مبالغ قراردادهاآوري اطالعات  جمع -9

 .قین و پژوهشگرانهاي کاربردي با محق همکاري در انجام پژوهش -10

 .هاي صادره از مراجع ذیصالح در رابطه با وظایف مرکز اجراي بخشنامه -11

 .رسیدگی به شکایات بیماران، خانواده و مراجع ذیصالح و پاسخگویی به آنها -12

 .اعم از دانشگاه، مراجع انتظامی و قضایی هاي نظارتی ذیصالح همکاري با سیستم -13

شامل اداره نظارت بر درمان  یا دانشگاه هاي علوم پزشکی راجع ذیصالح در وزارتی از سوي مارائه گزارش هاي درخواست -14
 .و مدیریت پرستاري

 .کار بررسی اصل مدارك تحصیلی کارکنان در بدو استخدام و اخذ گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد از متقاضیان -15

طبق پرونده بیماران طرف قرارداد در مرکز ایجاد تمهیدات الزم جهت نگهداري پرونده پرسنل در مرکز و نیز نگهداري  -16
 .ضوابط و مقررات حفظ و نگهداري اسناد

 .ایجاد تدابیر الزم جهت برخورداري کارکنان مرکز از امتیاز بیمه مسئولیت حرفه اي -17

 .انجام رضایت سنجی از مشتریان بر اساس فرمت هاي تعیین شده و ارائه آنها به مراجع نظارتی در صورت درخواست -18

ایجاد تمهیدات الزم به منظور تهیه کارت شناسایی معتبر یا شماره سریال مشخص با ذکر نام و نام خانوادگی و مدرك  -19
 .به همراه امضاء و مهر مدیر مرکزبه محل ارائه مراقبتها با ذکر مدرك تحصیلی تحصیلی کارکنان اعزامی 

 

  :آن مسئولیتهاي و مسئول فنی -6ماده 

در نوبت کاري هاي موظف، مسئول رسیدگی،نظارت و پاسخگویی به نیازها و  توسط موسس معرفی می گردندپرستارانی هستند که 
  :شرح وظایف مسئول فنی شامل موارد زیر است .دتحت پوشش و کارکنان فنی مرکز می باشن مددجویان/و مشکالت بیماران

  حضور مستمر و فعال در مرکز در ساعتها و نوبتهاي کاري درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیت هاي مربوطه  -1

در صورت عدم حضور به مدت کمتر از سه ماه یک نفر جانشین را با تایید رییس مرکز بطور  بایستمسئول فنی می : 1تبصره 
  .دانشگاه مربوطه معرفی نماید مانبر درنظارت اداره موقت انتخاب و کتباً به 

با وي برخورد خواهد  20طبق ضوابط کمیسیون ماده در صورتیکه عدم حضور مسئول فنی بیش از سه ماه بطول انجامد : 2تبصره 
  .شد

الزم به بیماران و ابالغ تذکرات /نظارت بر نحوه پذیرش و ارائه خدمات توسط کادر پرستاري و سایر کارکنان مرکز به مددجویان -2
  آنان در جهت اجراي وظایف مربوطه و ارتقاء سطح کیفی خدمات مرکز

  بررسی و تائید صالحیت کارکنان فنی مرکز براساس مفاد این آئین نامه و ضوابط قانونی مربوطه  -3

مرکز در ساعات و ایام مددجویان طرف قرارداد /تهیه و تنظیم برنامه کاري ارائه مراقبتها و خدمات پرستاري مورد نیاز بیماران -4
  تعیین شده و نظارت بر حسن انجام آن
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نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده به مددجویان بر اساس استانداردها و پروتکل هاي مصوب و رسیدگی به شکایات و  -5
  پاسخگویی به آنان

رداد با مرکز و بررسی شرح حال و مددجویان طرف قرا/هاي مراقبتی بیماران نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداري پرونده - 6
  دستورهاي مراقبتی مندرج در آن و نیز مستندات مالی مربوطه و تذکر به کارکنان در صورت تخطی از موازین علمی و فنی

و رعایت موازین علمی،  بهداشت هاي مصوب و مرتبط وزارتها و دستورالعملنظارت بر حسن اجراي استانداردها، بخشنامه - 7 
  المی و اخالقی توسط ارائه دهندگان خدماتفنی، اس

  تامین و معرفی پرستاران و سایر حرف گروه پزشکی با توجه به نیاز متقاضیان دریافت خدمات متناسب با وظایف مرکز -8

  ارائه گزارش هاي درخواستی از سوي مراجع ذیصالح در وزارت یا دانشگاه مربوطه -9

  اخالقی و روانی کارکنان فنی در دوران همکاري با مرکز و تشکیل پرونده پرسنلی بررسی و ارزیابی صالحیت حرفه اي، -10

  

  .باشد  هاي مختلف پرستاري مصوب وزارت می وظایف کارکنان پرستاري طبق شرح وظایف رده -7ماده 

و تحصیلی را تهیه و در محل مرکز  هویتیمرکز موظف است براي هرکدام از کارکنان پرونده پرسنلی شامل مدارك : 1تبصره 
  .هداري نماید گن

می بایست مدارك مربوط به  12/2/1375کلیه کارکنان مشمول قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب :2تبصره 
  .گذراندن دوره ها را طبق ضوابط اداره کل آموزش مداوم ارائه نمایند

  

 :تعرفه خدمات -8ماده 

 .ابالغ می گرددو شورایعالی بیمه وزارت یی است که هر سال توسط طبق دستورالعملها و تعرفه هاخدمات مرکز  تعرفه و حق العمل
  .تا ابالغ تعرفه جدید، تعرفه هاي جاري مالك عمل است .وزارت می شودقوانین جاري مشمول  ،تخلف از تعرفه

 

 :مددجو/روش پذیزش بیمار -9ماده 

 .)دولتی و خصوصی(موسسات بهداشتی درمانی مراکز بستري و ارجاع از  -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 او جهت انجام خدمات پرستاري در منزل، قراردادي را که حیطه :  10ماده 
این قرارداد باید شامل نام و . دید تنظیم و به امضاء طرفین برسانعملیات مراقبتی و تعرفه و بهاي خدمات را مشخص می نما
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 پیش نویس .اري، برنامه مراقبتی، هزینه ها و نحوه پرداخت و رضایت آگاهانه باشدمشخصات بیمار، آدرس محل زندگی، نوع بیم
   .شود معاونت پرستاري تهیه و ابالغ میقرارداد توسط 

الکترونیک  ، ترجیحاً ثبت مشخصات فرد در کامپیوتر به صورتات در منزل منوط به تشکیل پروندهارائه هر گونه خدم -11ماده 
محتواي خدمت، رضایت آگاهانه مددجو یا بستگان ایشان، تعرفه خدمات، حجم و نوع خدمت، قید شده باشد و در بوده که در آن 

  .گردد ، منعقد می قالب فرم هایی که از سوي معاونت پرستاري تهیه و ابالغ میشود

به  اطالعات موظف به ثبت در صورت فراهم شدن امکانات سامانه یکپارچه ثبت خدمات پرستاري در منزل کلیه مراکز:تبصره 
  .باشند الکترونیک در سامانه می صورت

  

 :صدور مجوز - 12ماده 

این . یک مرکز اعطا می گردد )بهره برداري( به هر متقاضی واجد شرایط و صالحیت موضوع این آئین نامه فقط پروانه تاسیس
مواد خوردنی و  به مقررات امور پزشکی، دارویی، قانون مربوط 20کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده پروانه از طریق 

پرستاري  رئیس اداره/و حضور مدیر جهت فعالیت مرکز صادر خواهد شدبر اساس روال قانونی موجود آشامیدنی هر دانشگاه 
 .دانشگاه با حق راي در جلسات مربوط به این مراکز الزامی است

شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی مراکز بر اساس شاخص جمعیت، شرایط جغرافیایی و بار بیماریهاي منطقه بر اساس : تبصره
  .ابالغ می گردد وزارت خواهد بود که توسط معاونت پرستاري اي

  

 :شرایط مکان مرکز - 13ماده 

 دستورالعملیامکانات و تجهیزات الزم جهت انجام خدمات مورد نیاز مددجویان و بیماران مطابق شرایط فیزیکی، مرکز داراي 
 .تهیه و ابالغ می گرددمتعاقباً که توسط معاونت پرستاري  خواهد بود

بط محل ساختمان مرکز و تجهیزات موجود در آن باید قبل از صدور مجوز و شروع بهره برداري توسط کارشناسان ذیر :1تبصره
 .دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه مورد ارزشیابی و تائید قرار گیرد/دانشگاه

سال و غیر قابل واگذاري به  5مدت اعتبار آن . دصادر خواهد ش ذیصالح حقوقی و پروانه تاسیس به نام اشخاص حقیقی: 2 تبصره
  .دستورالعمل هاي صادره خواهد بودغیر است و تمدید آن منوط به رعایت ضوابط و سایر 

  .مرکز داده نمی شود) تاسیس(حقوقی بیش از یک پروانه بهره برداري /به هر شخص حقیقی : 3تبصره

  

  .قرار داد همکاري و پشتیبانی با یک بیمارستان را ارائه نماید حداکثر ظرف یکماه بایست دریافت  مجوز می پس ازمرکز  - 14ماده 
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 طبق قوانین و دستورالعمل هاي جاريپزشکان ،پرستاران ، پیراپزشکان و سایر حرف وابسته به گروه پزشکی می توانند  - 15ماده 
  .منعقد نمایندو ارائه خدمات  با مرکز قرارداد مشاوره

  

دانشگاهها اداره نظارت بر درمان نظارت و ارزشیابی کلیه خدمات ارائه شده توسط این مرکز در سراسر کشور به عهده :  16ماده 
  .بود خواهدپرستاري دانشگاه  اداره/و با مشارکت مدیریت دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه/

 

و  دانشگاه مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکسال مهلت مندرج در قرارداد تاسیس منعقده بین پس از کسب موافقت اصولی:  17ماده 
دانشکده علوم /متقاضیان باید مرکز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع بکار مراتب را براي بازدید و تائید نهایی به دانشگاه

ضوابط کمیسیون اعالم نماید و در صورت عدم آمادگی بنا به دالیلی ، براساس  "پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه کتبا
  . اهد گردیدعمل خو دانشگاه 20ماده 

 

طیق دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه /تغییرات نام و محل مرکز باید با هماهنگی دانشگاه:  18ماده 
  . باشدضوابط و مقررات جاري 

 

به دالیل موجهی قصد تعطیل و انحالل مرکز را داشته باشند مراتب با ذکر دلیل و ) مؤسسین(در صورتیکه مؤسس یا :  19ماده 
  .دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مربوطه گزارش نمایند/مستندات الزم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه 

 

قانون انطباق امور اداري و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع ه بیماران و مددجویان رعایت در ارائه خدمات پرستاري ب:  20ماده 
  .براي مرکز الزامی است مقدس و آیین نامه اجرایی آن

 

قوانین و طبق درصورتی که مؤسس یا مؤسسین مرکز از ضوابط ، مقررات و وظایف موضوع این آئین نامه تخطی نمایند :  21ماده 
  .خواهد شدمقررات جاري عمل 

 

   .آئین نامه می باشد 1 پیوستشرح وظایف و خدمات ارائه شده توسط این مراکز   :22ماده 

در هر ) (Home Care unitمراقبت در منزل  واحد هماهنگی هاي الزم،و  تداوم مراقبتمنظور پیگیري  به: 23ماده 
توسط معاونت پرستاري و با همکاري معاونت ماه پس از ابالغ این آیین نامه  خواهد شد که دستورالعمل آن یک ایجادبیمارستان 

  .می شودابالغ درمان 
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مرکز در صورت احراز شرایط ذیل به عنوان مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهاي تخصصی پرستاري در زمینه خاص شناخته  :24ماده 
  .شوند می

مربوطه را بر اساس استانداردهاي  کوتاه مدت حرفه ايمدیر فنی و حداقل دونفر از پرستاران شاغل در آن مرکز دوره هاي  1-24
  .وزارت گذرانده باشندمرکز آموزش مداوم 

  .تخصص مربوطه در حیطه اختیارات و شرح وظایف پرستاري باشد 2-24

  .توانند به عنوان همکار مشغول ارائه خدمات باشند مرکز میگونه تخصصی حداکثر در سه هرپرستاران داراي :1تبصره 

که می تواند این مسئولیت را به دانشگاههاي علوم پزشکی  باشد معاونت پرستاري وزارت مسئول تائید تخصص مرکز می -2تبصره 
  .تفویض نماید

  .مکاتبات استفاده نمایدتبلیغات و تابلو، تواند از عنوان تخصصی در  مرکز در صورت اخذ مجوز می -3تبصره 

و ایجاد بانک اطالعاتی از مراکز مصوب و نیز راه اندازي ) ASM(راه اندازي سامانه مدیریت رضایت مراکز تخصصی : 25ماده 
،مشکالت ونقاط )ویژه دریافت کنندگان خدمت(با هدف ثبت شکایات ) CSM(سیستم مدیریت و اندازه گیري رضایت مشتریان 

شده توسط معاونت مزبور  شود و کلیه مراکز مؤظف هستند اطالعات اعالم اندازي می راه سط معاونت پرستاريتوقوت وضعف مراکز 
  . را در سامانه وارد نمایند

 و نظارت بر اساس استانداردهايمراقبتهاي پرستاري، مراکز پایش کیفیت خدمات و  نظارت مؤثر و کارآمد، منظور به :26ماده 
توسط معاونت  ماه پس از ابالغ این آیین نامه که دستورالعمل آن یک شوند هر ساله بررسی و درجه بندي می ،اعتباربخشی

  .می شودابالغ  پرستاري و با همکاري معاونت درمان

موضوع ابالغیه وزارت  26/5/1378 این آیین نامه جایگزین آیین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري مصوب :27ماده 
با شرایط مندرج در این آیین نامه صورت خواهد تمدید پروانه جدید  بدیهی است .می باشد 30/6/1378مورخه  6648شماره 
   .پذیرفت

ماه پس  6ظرف مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري که داراي پروانه بهره برداري صادر شده قبلی می باشند می بایست  -تبصره
. و اخذ پروانه جدید بر اساس مفاد این آیین نامه اقدام نمایند نامه شرایط خود با این آیینجهت تطبیق  ،این آیین نامهاز ابالغ 

  . ماهه ایجاد می نماید 6وزارت نیز زمینه صدور پروانه جدید را طی پروسه اي 

غ الزم االجرا ابالتاریخ ، تدوین و از پرستاري پیشنهاد معاونتبه  و تبصره و یک ضمیمه پیوستی 17ماده و  27 ن آئین نامه درای
                                                                 .     می باشد

                                                  

  دکتر سید حسن هاشمی                                                                                                          
 وزیر                                                                                    


