ضوابط آموزشی دوره تکمیلی کمک پرستاری
به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی دوره های غیرحرفه ای در گروه پرستاری طبق سیاستهای وزارت بهداشت مبنی بر وجود یک رده کمک پرستاری
یکساله قبل از دوره کارشناسی  ،برنامه آموزشهای تکمیلی به شرح زیر ذیل به اطالع میرسد:
دارندگان گواهی نامه کمک بهیاری  4ماهه صادره از مراکز دارای مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در صورتی که شرایط ماده  ۶دارا باشند به
شرط گذراندن دوره تکمیلی گواهی نامه پایان دوره کمک پرستاری یکساله دریافت می نمایند.
)1کلیه فراگیران دوره تکمیلی ملزم به گذراندن دوره تئوری کمک پرستاری یکساله می باشند .
توجه :در صورتیکه در بدو ورود به دوره تکمیلی ،از طرف وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی آزمون پیش نیاز (که از متون دروس دوره یکساله استخراج
میشوند ) برگزار شود فراگیر میتواند با شرکت در آزمون فوق الذکر و موفقیت در اخذ نمره قبولی و با پرداخت شهریه از گذراندن بخشی از دوره تئوری
معاف شود.
)2ساعات کارآموزی به میزان ساعات مندرج در گواهی دوره چهار ماهه از طول دوره کارآموزی کسر می گردد که در این صورت متناسب با آن از شهریه
متقاضی کاهش می یابد.
)3کلیه مقررات آئین نامه تربیت کمک پرستار یک ساله شامل این قبیل فراگیران نیز می شود.
)4بیمارستان هایی که در گروه پرستاری نیروهایی با دوره کمتر از یک سال تحت هر عنوانی به کارگیری کرده اند ،می توانند تسهیالتی را برای کارکنان
کمک بهیار خود برای شرکت در دوره تکمیلی یکساله فراهم آورند
)5طول دوره تکمیلی  4ماه به یکسال نباید از  8ماه کمتر باشد.
ماده  – ۶شرایط متقاضیان:
الف_ دارا بودن دیپلم متوسط با اولویت دیپلم تجربی
ب_ معدل کل دیپلم  12و باالتر از آن
ج_ برخورداری از سالمت کامل جسمی و روانی
د_حداکثر  33سال سن
ه_ نداشتن سابقه کیفری و مجرمیت یا محرومیت اجتماعی
و -ارائه برگه عدم سوء پیشینه کیفری
ز-هر فراگیر می بایست مهارت های قابل فراگیری مطابق برنامه آموزشی ابالغی را به صورت مکتوب رویت و رعایت و عمل به آن را امضاء و با اثر انگشت تائید
کند.
ح -با برخورداری از سالمت جسمانی ،روانی و داشتن عالقه به ارائه مراقبت های کمک پرستاری ،الزم است هر مجری بر اساس چک لیست ابالغی از متقاضیان
مصاحبه به عمل آورد.
تبصره :1مدت خدمت افرادی که شاغل هستند به سقف سنی اضافه خواهد شد

 )۶شهریه و شيوه پرداخت :

 )1براساس آنالیز هزینه ها  ،تعرفه هر فراگیر در طول یکسال آموزش تئوری  ،عملی و کارآموزی مبلغ  25/333/333ریال (بیست و پنج
میلیون ریال ) میباشد که بصورت اقساط در چهار قسط هر قسط به مبلغ  1403330333ریال ( معادل یک میلیون وچهارصد هزار
تومان ) قابل پرداخت است
قسط اول  1403330333 -ریال در هنگام ثبت نام ) 13333333 + 1333333 ( ،
قسط دوم – سه ماه بعداز واریز قسط اول مبلغ 803330333ریال
قسط سوم -سه ماه بعدازواریزقسط دوم مبلغ

303330333ریال

