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 ریاست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ..... 

 ارسال فرم اکسل در خصوص نحوه صدور پروانه صالحیت حرفه ای پرستاران و گروههای وابستهموضوع: 

 سالم علیکم

صاارم یررما ااهیصاا حو یی حااخ د یخصااخ یی23/8/1395مااخ  یی139/د/1377احتراماا پیرواارمی  مااهی اا    ی    

د ی مزیررتات  یتاا ری   یامرااو یتاار ی ااخا نیید ی ظااریاتاا ییبااهیاتتحراا  یمانی تاا  ر یفاهیا یررتاات  ا ییحر

د یتااحخ یکلیههه یههد ران پرسههتاری باارا ی“  Nursing Registrationی”صاا حو یحرفااهیا یررتاات  ا 

صا د ی ارددلیراخایخخا دا  ریاتا یدتاتخ یفرم  وارییییییییی کاهیدا ا ی ارا الیمز ی نات رییی مختلفی ظا  یتا م یی

 ریمحتار یررتات   یدا دا   یباهین اخا یمناحخ یماحاریصا حو یحرفاهیا ی نال یباهیید وا ی یی  واریمییییییییییییییمر

باریاتا فیفرا  اریمی ا   ا  یمربخپاهیتروختا  یمیبا ید ی ظاری ارفت یماخا دیز اریییییییییییییپیوسهت  اکسهل  فرما ت  ی

 بهیا  یمع م  یاقرام تیمز یبهین  یآ رلی1395/ی25/10حراکثریی یی   خی

ررما ااهیصاا حو یحرفااهیا یتماار ریررتاات   یدا داا    یمنااحخ ی  اا یآم  یییییمنااحخ یماحااریصاارم یی -1

 یا ائااهیاپ ناا تیم اار  ید یفاار یروختاا  یی  وااریماار تییحصااولن یمیی  وااری را اات یم اا یقاا  خ نیباارای

 ی  تبی ن نیمی ما نیبرا یا ی  یفع رو یبهین خا یررتت  یات ل یفع رو یبهین خا یررتت  ی

آمااخز ییحرفااهیا یب  ااریموااعا ی  اا یامتواا زیآمااخز یماارام یمییمنااحخ یماحااریصاارم یررما ااهیصاا حو  -2

تاا ن  یی230امتواا زتی115تآمخز اا  ییخصصاان یمار را ی ایبر تاانیمیباریاتاا فیامتوا زییییییضا  یخاارم ی

 د یر جیت  ی خ تهیافرادی ایی  وری    رل

 ت رنیاح ئع  ی را الی اید یفر یاکن ییمنحخ یماحریصرم یررما هیص حو یحرفهیا یدا د   یب  ریات من -3

 یید و ی    رل

 یمتاارم یبو   تاات  ا  یدمرتاانیمیییتااخررما ع    یتااریررتاات  ا یم ظااخ یازیماار را یررتاات   یکلوااهیییی -4

غوردمرتاان یک     تاا  یررتاات   ی اا غ ید یدفاا یریررتاات   یدا داا   ا یماانیب  اا ریکااهیدا ا یماار تیی
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ب  ا ریکاهیییی    یایا  ین ا یمی خ الر یمانیییییحصولنیحاراق یک     تانیباهیبا مید ی  اتهی ا  یررتاتییییییی

 ب   رلییدا ا یرن یت زم  نیمی  یاب غیا د ئنیمن

تاا ن یآمخز اانییخصصاانیررتاات   ید یی30امتواا زیمعاا د یی15د یخصااخ یی  وااریصاا حو ینل اانیاخااخیی-5

مز یاتاا ی یکااهیماانیییی1392-1395تاا ن ید یتاا را  ییی50امتواا زیباا زآمخز یمعاا د یییی25میی1391تاا  ی

د یمااخ دییاتااتع  ی ااخدلآمااخز یضاا  یخاارم یدا داا   یییپر ااسیتاا   یآمااخز یماارام یمیادا  ییزیااخا یا

  ما نیمیص حو یاخ قنیب  یبریخخدیاظا   یفردیمنیب  رلمیی  تبی ن نی

 اا  ی  داا  ا یا اا یمع م اا ید یتاات دیمزا تیبارا اا ید ماا  یمیآمااخز یرع اادنیباا ی اا    ییل اا ییییییییییی

ررما ااهیصاا حو یحرفااهیآماا د یر تااخ خئنیبااهیتااخامتیمنااحخرو یماحااریصاارم ییی81454667میی81454671

 ا یمنیب   رل
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