
آیا برای درخواست نامنویسی برای CRNBC حاضر هستید؟ 

تمامی متقاضیان برای نامنویسی باید واجد شرایط ویژه بوده تا برای نامنویسی بعنوان یک پرستار 
در بریتیش کلمبیا، صالحیت داشته باشند. لطفا شرایط درج شده در زیر را قبل از تکمیل فرم 

درخواست نامنویسی مرور نمائید.
لینک های مربوط برای مدارک مکمل و وبسایت ها به ریگ سبز می باشند.

جواب هاسواالتشرایط

مهارت در زبان 1.
انگلیسی

 با اینکه مردم به زبان های زیادی در بریتیش کلمبیا صحبت 
می کنند، انگلیسی زبان اصلی می باشد که در امور بهداشت و 

مسائل کاری مورد استفاده قرار دارد. 

 CRNBC از متقاضیان توقع دارد که حداقل استاندارد تسلط به 
انگلیسی را دارا باشند.

آیا انگلیسی زبان مادری شما می باشد؟

مثال

انگلیسی زبان مادری مریم نمی باشد. با اینکه وی در سطح 
دبیرستان مشغول به تحصیلی انگلیسی است، این امر جوابگوی 

شرط تسلط به زبان انگلیسی نیست. وی باید نمره قبولی در 
 CRNBC امتحان تسلط به زبان انگلیسی را که مورد قبول 

می باشد به همراه درخواست نامنویسی برای CRNBC بفرستد. 

بلی

شما واجد شرایط تسلط به زبان انگلیسی بوده و 
نیاز ندارید که نمره قبولی در امتحان تسلط به زبان 

انگلیسی را بفرستید.

به شرط بعدی رجوع کنید

نه

شما باید نمره قبولی در امتحان تسلط به زبان 
انگلیسی را که مورد قبول CRNBC می باشد به همراه 

درخواست نامنویسی برای CRNBC بفرستید.

English Test Fact Sheet

از متقاضیان توقع دارد که در آنجائی که پرستاری خوانده اند، نامنویسی2.
بعنوان پرستار به ثبت رسیده شده بوده یا دارای اجازه کار رسمی 

باشند.

 آیا خود را آنجائی که پرستاری خواندید، به ثبت 
رسانیده اید؟

مثال

ثریا بعنوان پرستار در زادگاه خود بعد از تکمیل تحصیل پرستاری 
در زادگاه خود، به ثبت رسیده است. وی برای این شرط نامنویسی 

واجد شرایط می باشد.

بلی

به شرط بعدی رجوع کنید

نه

چنانچه خود را در محل تحصیل پرستاری به ثبت 
نرسانده اید، باید این کار را انجام دهید. چنانچه تا 

زمانیکه برای نامنویسی درخواست می کنید، این امر 
را انجام نداده اید، تقاضای شما برای نامنویسی به 

تعویق خواهد افتاد چرا که CRNBC نیازمند مدرک 
 ثابت کننده ثبت شما در محل تحصیلتان 

می باشد. اگر در محل تحصیل شما، ارگانی که 
مسئولیت ثبت یا نظارت دارد، موجود نمی باشد، 
لطفا به همراه فرم درخواست این امر را بصورت 

کتبی شرح دهید.

نامنویسی3.

CRNBC از متقاضیان توقع دارد که در تمامی مناطقی که در آن 
کار کرده اند به ثبت رسیده باشند.

آیا در تمامی مناطقی که بعنوان پرستار کار کرده اید، رسماً 
بعنوان پرستار به ثبت رسیده اید؟

مثال

جواد بعنوان پرستار در سه نقطه متفاوت کار کرده است. وی در 
دو منطقه به ثبت رسیده است. وی باید نامه ای را که شرح می 
دهد که چرا در منطقه سوم بعنوان پرستار در زمانیکه آنجا کار 

می کرده به ثبت نرسیده است، ارسال نماید. ممکن است که 
CRNBC بخواهد که وی خورد را در این منطقه به ثبت برساند. 

بلی

CRNBC از شما می خواهد که از ارگان های ناظر یا 
 ثبت کننده در تمامی مناطقی که در آنجا کار 

کرده اید، تائیدیه ارائه کنید.

به شرط بعدی رجوع کنید

نه

ممکن است که CRNBC بخواهد که شما خود 
را در مناطقی که در آنها قبالً کار کرده اید به ثبت 

برسانید. اگر در مناطقی که در آنها کار می کرده اید 
به ثبت نرسیده اید، لطفا به همراه فرم درخواست 

این امر را بصورت کتبی شرح دهید. در برخی از موراد 
که ارگان ناظری موجود نمی باشد، قرارداد کار مورد 

قبول قرار می گیرد.

CRNBC این مدارک را برای ارزیابی درخواست شما 
برای نامنویسی می خواهد. 

1

http://www.crnbc.ca/downloads/501.pdf
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CRNBC باید مطمئن شود که که متقاضی نامنویسی واجد نامنویسی4.
 صالحیت الزم برای ارائه مراقبت های پرستاری امن و حرفه ای 

می باشد. یکی از راه هائی که CRNBC از آن به این منظور 
استفاده می کند این است که اطمینان پیدا کند که متقاضیان 

در مناطق دیگر به نحو عالی ثبت شده و سابقه خوبی دارند.

آیا شما هرگز در ارتباط با شغل به ثبت رسیده دارای مشکل 
تنبیهی بوده اید؟

مثال

در نتیجه شکایتی از فاطمه، شرایطی به اجازه کار وی در مکانی 
که اینک به ثبت رسیده و مشغول به کار می باشد، ضمیمه 
شده است. وی باید این اطالعات را زمان درخواست نامنویسی 

در اختیار CRNBC بگذارد. به وی توصیه می شود که قبل از 
درخواست نامنویسی در CRNBC این امر را حل کند. 

بلی

درخواست شما باید مورد ارزیابی بیشتری توسط 

CRNBC قرار بگیرد و بمدت بیشتری برای تصمیم گیری 
نیاز خواهد داشت. 

CRNBC به شما توصیه می کند که تمامی مسائل 
موجود را با ارگان ناظر خود، قبل از ارائه درخواست 

نامنویسی خود، حل کنید. اگر این امور را حل بکنید، 
تاخیر کمتری در امر نامنویسی شما بوجود خواهد آمد.

نه

به شرط بعدی رجوع کنید 

اشخاص بسیاری تمایل دارند که پرستاری رسمی در بریتیش تحصیالت پرستاری5.
کلمبیا باشند. با این وجود تنها اشخاصی که تحصیالت الزم را 

برای پرستار شدن دارا هستند، برای ثبت در CRNBC واجد شرایط 
می باشند.

آیا دارای تحصیالت در حد یک پرستار رسمی می باشید؟

مثال

رویا در زادگاه خود تحصیالت طب داشته است. وی می خواهد 
بداند که آیا می تواند بعنوان پرستاری رسمی در بی سی به ثبت 

برسد یا خیر. رویا برای نامنویسی واجد شرایط نمی باشد زیرا وی 
تحصیالت پرستاری نداشته است. 

مثال

 تحصیالت منیژه در حد مراقبت های بهداشتی می باشد. وی 
 CRNBC می خواهد بداند که آیا می تواند برای نامنویسی در

اقدام کند یا نه. از آنجائیکه تحصیالت وی در سطح یک پرستار 
رسمی در بی سی نیست، منیژه واجد شرایط برای درخواست 

نامنویسی بعنوان پرستار رسمی نمی باشد. وی می تواند برای 
 College of Licensed( ثبت به کالج پرستاران پایه مجاز 

Practical Nurses( مراجعه نماید.

نه

اگر بعنوان پرستار رسمی تحصیالت نداشته اید، برای 
 ثبت در CRNBC واجد شرایط نمی باشید. در زیر 

می توانید ارگان های دیگری که ممکن است برای ثبت 
رسمی در آنها واجد شرایط باشید آمده است:

کالج پرستاران پایه مجاز بریتیش کلمبیا  •

کالج ماماهای بریتیش کلمبیا  •

کالج پرستاران روانپزشکی رسمی بریتیش کلمبیا  •

کالج دکترها و جراح های بریتیش کلمبیا  •
بلی

به شرط بعدی رجوع کنید

http://www.clpnbc.org/
http://www.cmbc.bc.ca/
http://crpnbc.ca/
https://www.cpsbc.ca/
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در بی سی تمام دوره های آموزشی پرستاری دوره های دانشگاهی تحصیالت پرستاری6.
می باشند. دانشجویان بعد از اتمام 12 سال تحصیالت ابتدائی و 
دبیرستانی، این دوره های را شروع می کنند. بطور معمول آنها در 

هنگام شروع دوره پرستاری، 18 ساله می باشند. تحصیالت پرستاری 
آنها معموالً سه سال تقویمی یا چهار سال درسی طول می کشد. 

متقاضیانی که تحصیالت خود را در خارج از کانادا داشته اند، باید 
دارای تحصیالت مشابه با فارغ التحصیالن بی سی داشته باشند. 

اگر که تحصیالت پرستاری خود را چند سال قبل از رسیدن به 18 
سالگی شروع کرده بودید و یا اگر تحصیالت شما کمتر از سه سال 
تقویمی یا چهار سال درسی می باشد، ممکن است که تحصیالت 

شما در سطح دوره های پرستاری بی سی نباشد.

آیا تحصیالت پرستاری شما در سطح دانشگاهی می باشد؟

مثال

لیلی تحصیالت پرستاری خود را در دبیرستان و در 14 سالگی شروع 
کرد. تحصیالت وی در سطح دوره های پرستاری بی سی نمی باشد.

مثال

فروزان تحصیالت پرستاری خود را در سن 18 سالگی پس از پایان 
دبیرستان شروع کرد. وی طی چهار سال تحصیالت مدرک پرستاری 
گرفت. ممکن است که تحصیالت وی در سطح دوره های پرستاری 

بی سی باشد.

نه

اگر کامالً مشخص نیست که شما در دوره 
دانشگاهی پرستاری شرکت داشته اید، ممکن است 

که از شما خواسته شود که در آزمون شایستگی 
برابری اساسی )SEC( شرکت کنید و اموری را که 

 توسط این آزمون برای ارتقاء سطح شناسائی 
می شوند را انجام دهید. آزمون SEC را می توان تنها 

در بی سی انجام داد.

IEN Assessment Service of British Columbia

بلی

به شرط بعدی رجوع کنید

مهم: اگر برای CRNBC مشخص نباشد که آیا شما 
واجد شرایط آموزشی برای نامنویسی هستید یا 

 SEC نه، از شما خواسته خواهد شد که در آزمون
شرکت کنید.

پرستاران در بی سی پرستاران عمومی هستند. این امر یعنی اینکه تحصیالت پرستاری7.
آنها تحصیالت تئوری و عملی در تمامی این زمینه ها را دریافت 

داشته اند: دارو، جراحی، بهداشت روانی و پرستاری کودک. 

آیا تحصیالت پرستاری شما دروس تئوری و عملی در زمینه های 
دارو، جراحی، بهداشت روانی و پرستاری کودک را در بر داشته 

است؟

مثال

در کشوری که احمد تحصیالت پرستاری داشته است، مردان 
پرستاری بارداری را نمی خوانند. احمد صالحیت الزم را برای داشتن 

شرائط تحصیالت عمومی برای نامنویسی ندارد. 

نه

اگر در تمامی این زمینه ها تحصیالت نداشته اید، از شما 
خواسته خواهد شد که در آزمون شایستگی برابری 

اساسی شرکت کنید و اموری که توسط این آزمون برای 
ارتقاء سطح شناسائی می شوند را انجام دهید. آزمون 

SEC را می توان تنها در بی سی انجام داد.

IEN Assessment Service of British Columbia

 مهم: فارغ التحصیالن دوره های پرستاری که 
 دوره های عمومی را طی نکرده یا فارغ التحصیالن 

دوره های تخصصی )مانند پرستاری کودک، مامائی، 
پرستاری روانی( را ندارند باید در آزمون شایستگی برابری 
اساسی در زمینه هائی که در آن تحصیالت نداشته اند، 
شرکت کنند. از آنها خواسته خواهد شد تا در دوره های 

مکمل برای پر کردن هر گونه کمبود شرکت کنند. 

 بلی

به شرط بعدی رجوع کنید

جواب هاسواالتشرایط

http://www.nursinginbc.ca/
http://www.nursinginbc.ca/
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پرستاری حرفه ای با مهارت های الزم بوده که مردم باید آنها را رعایت توانائی پرستاری8.
کنند، در صورت کار بعنوان یک پرستار، تا بتوانند که شایستگی 
و مهارت های خود را حفظ نمایند. در کانادا، پرستارانی که قبل از 

پنج سال پیش فارغ التحصیل گشته اند، باید که حداقل ساعات 
مشخصی را کار کرده باشند تا شایسته شناخته شوند. طی یک 
دوره پنج ساله، 1125 ساعت بعنوان حداقل ساعات کار برای حفظ 

دانش پرستاری شناخته شده است. 

 طی پنج سال گذشته شما حداقل یکی از موارد زیر را کامل 
کرده اید: 

• بعنوان پرستاری رسمی 1125 ساعت کار کرده اید.

• یک دوره ورود مجدد پرستاری را طی نموده اید.

• فارغ التحصیل یک دوره تحصیلی پرستاری پایه می باشید.

مثال

مرجان طی سه سال گذشته بعنوان یک پرستار تمام وقت کار 
کرده است. برابر 1700 ساعت در سال، 5100 ساعت در کل، وی 

تعداد ساعات کافی را برای شرط شایستگی کار کرده است.

 مثال:

سیروس در سال 200 از دوره پرستاری فارغ التحصیل شده است. 
وی دارای شرط شایستگی نمی باشد چرا که ساعات کاری در پنج 

سال گذشته ندارد.

نه

اگر طی 5 تا 10 سال کار نکرده باشید، از شما خواسته 
 )SEC( خواهد شد تا در آزمون شایستگی برابری اساسی
شرکت کنید و اموری را که توسط این آزمون برای ارتقاء 
 SEC سطح شناسائی می شوند را انجام دهید. آزمون 

را می توان تنها در بی سی انجام داد.

اگر برای مدت 10 تا 20 سال کار نکرده باشید، درخواست 
نامنویسی شما باید توسط کمیته ثبت مورد بررسی 
قرار بگیرد تا مشخص شود که چه شرایطی را برای 

بازگشت به کار باید داشته باشید. لطفاً فرم درخواست 
بازگشت به کار را بهمراه درخواست خود ارائه دهید. 

بعد از بررسی درخواست شما، CRNBC شما را در جریان 
تصمیم کمیته ثبت خواهد گذاشت. ممکن است 

که از شما خواسته شود تا در آزمون شایستگی برابری 
اساسی )SEC( شرکت کنید و اموری را که توسط این 
آزمون برای ارتقاء سطح شناسائی می شوند را انجام 

دهید. 

IEN Assessment Service of British Columbia

Re-entry to Practice Worksheet

اگر برای مدتی بیش از 20 سال کار نکرده باشید، 
بسیار بعید است که کمیته ثبت پرونده شما را در 

جریان بیاندازد. به شما قویاً توصیه می گردد که دوره 
دانشگاهی پرستاری که مورد قبول هیئات مدیره 

CRNBC می باشد را تکمیل کرده و سپس درخواست 
خود را برای نامنویسی ارائه دهید. 

Nursing Education Programs

بلی

به شرط بعدی رجوع کنید

هدف CRNBC حفاظت از عموم توسط ثبت پرستاران می باشد. سابقه بزه کاری9.
CRNBC پرونده کسانی را که یکی از شرایط زیر را دارا می باشند 

مورد بررسی مضاعف قرار می دهد:

• تحت یک اتهام جنائی گناهکار شناخته شده اید و / یا

• مورد بخشش قرار گرفته اید و / یا

• مورد اتهامات جدی قرار گرفته اید که هنوز به آنها رسیدگی 
کامل نشده است.

این بررسی ها بمنظور حصول اطمینان از اینکه مردم اگر که 
 شخصی با سابقه جنائی به ثبت برسند، در خطر قرار 

نمی گیرند، انجام می شود. 

آیا هرگز تحت یک اتهام جنائی گناهکار شناخته شده اید یا 
مورد بخشش قرار گرفته اید یا مورد اتهامات جدی قرار دارید؟ 

بلی

درخواست شما باید مورد بررسی مضاعف قرار بگیرد 
و مدت بیشتری طول خواهد کشید. لطفاً بهمراه 

درخواست نامنویسی خود برگه بررسی سوء سابقه را 
ارسال کنید و ترتیب ارسال مدارک الزم به CRNBC را 

بدهید.

Criminal Record Worksheet

نه

به شرط بعدی رجوع کنید

http://www.nursinginbc.ca/
www.crnbc.ca/downloads/ReEntryWorksheet.doc
http://www.crnbc.ca/LearningCentre/NursingEd_FinancialResources/NursingSchools.aspx
http://www.crnbc.ca/downloads/CriminalWorksheet.pdf
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جواب هاسواالتشرایط

آیا در حال حاضر واجد شرایط الزم برای دخواست نامنویسی درخواست10.
توسط CRNBC می باشید؟

بلی

International Application Package

نه

فعالً برای نامنویسی درخواست نکنید. می توانید 
برای نامنویسی بعد از اینکه دارای صالحیت طبق 
تمامی شرایط CRNBC شدید، درخواست کنید.

Jan 2009

College of Registered Nurses of British Columbia
2855 Arbutus St.
Vancouver, BC V6J 3Y8
www.crnbc.ca
register@crnbc.ca
604-736-7331
1.800.565.6505
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Are You Ready to Apply for CRNBC Registration? [Persian]

http://www.crnbc.ca/downloads/FormIntl.pdf

