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 ریاست محترم دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی
رئیس محترم دانشگاه  علوم پزشکی بقیه ا...

دانشگاه علوم پزشکی ارتش
موضوع: آغاز ثبت ملی اطالعات پرستاران و گروه های وابسته 

با سالم و احترام 
    به استحضار میرساند به دلیل نیاز به جمع آوری اطالعات پایه از کلیه کادر پرستاری در تمام رده ها و در تمامی 
بخشهای نظام سالمت ،این معاونت اقدام به اجرای طرح ثبت ملی اطالعات پرستاران و گروه های وابسته جهت 
ایجاد بانک جامع اطالعات گروه پرستاری نموده است. در همین رابطه پیرو اجرای موفق آزمایشی این طرح در سه 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نیشابور و سمنان و با توجه به نظرات اخذ شده از دانشگاه های مشمول پایلوت، سامانه 
مذکور نهایی شده و از تاریخ ۹۷/۹/۱ تا پایان ۹۷/۱۰/۳۰ به مدت دو ماه ثبت اطالعات کلیه پرستاران و گروه های 
وابسته در سراسر کشور انجام می پذیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا اطالع رسانی وسیع و گسترده به 
کلیه ذینفعان از جمله تمامی اعضاء گروه پرستاری اعم از کاردان/کارشناس/ کارشناس ارشد/ دکتری رشته های 
پرستاری، اتاق عمل، بیهوشی و فوریت های پزشکی و همچنین بهیاران و کمک پرستاران/ کمک بهیاران شاغل و غیر 
شاغل در مراکز تحت پوشش آن دانشگاه/ دانشکده اعم از دولتی و غیر دولتی انجام شده و از افراد خواسته شود از 
طریق سامانه به نشانی rn.behdasht.gov.ir اقدام به ثبت اطالعات و دریافت کد رهگیری نمایند. این کد 
رهگیری به عنوان پیش شرط دریافت پروانه صالحیت حرفه ای/ گواهی صالحیت شغلی در مراحل بعد خواهد بود. 
کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی موظف هستند تا کادر پرستاری خود را جهت ثبت اطالعات در سامانه مذکور 
راهنمائی نمایند و در صورت درخواست، اطالعات الزم شامل کد رهگیری پرستاران را به دانشگاه مربوطه ارسال 
نمایند. بعد از ثبت اطالعات، دسترسی الزم جهت آن دانشگاه با هدف مشاهده آمار مربوط به کادر پرستاری حوزه 
جغرافیائی داده خواهد شد تا در برنامه ریزی های نیروی انسانی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین زمینه جلسه 
ویدئو کنفرانس جهت آشنایی بیشتر مدیران پرستاری دانشگاه ها در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۵ از ساعت ۱۲-۱۰ 
برگزار خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی الزم در این زمینه انجام پذیرد. الزم به یاد آوری است 

فایل پوستر طرح جهت هرگونه بهره برداری و اطالع رسانی بر روی سایت معاونت پرستاری قابل دستیابی می باشد.
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