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 CGFNSمخفف چه كلماتي است و چه مي باشد ؟
Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools

به معناي كميسيون فارغ التحصيالن دانشكده هاي پرستاري خارج از اياالت متحده آمريكا است.
اين سازمان بين المللي  ،پيشگام در آموزش  ،ثبت نام و دادن پروانه (مدرك) به كاركنان مراقبت بهداشتي در
سراسر جهان مي باشد .
 – 2چرا  CGFNSايجاد شده است ؟
در اواخردهه شصت ميالدي ،افزايش قابل مالحظه اي در تعداد پرستاران تحصيل كرده خارجي كه براي كار پرستاري
به اياالت متحده مهاجرت مي كردند ،رخ داد .
تعيين اينكه كداميك از اين پرستا ران ،واجد شرايط كار در اياالت متحده هستند ،بر عهده اداره مهاجرت آمريكا بود كه
كار مشكلي بود  .در واقع ،فقط درصد اندكي (  51الي  02درصد) از اين پرستاران مي توانستند در اولين مرتبه
شركت درامتحان پرستاران پروانه دار آمريكا ،نمره قبولي را كسب كنند .
بعد از چند ين مطالعه و كنفرانس در مورد پرستاران خارجي جوياي كار در آمريكا ،در سال  5711انجمن پرستاران
آمريكايي ) (ANAو اتحاديه ملي پرستاران ) ، (NLNبراي ايجاد يك سازمان خصوصي مستقل ،توافق كردند  .اين
سازمان ،كميسيون فارغ التحصيالن دانشكده هاي پرستاري خارج از اياالت متحده آمريكا  ،نام گرفت .
اين سازمان به عنوان سازماني براي آموزش و ارائه مدرك (پروانه) به پرستاران و ساير كاركنان مراقبت بهداشتي در
سراسر جهان ،پذيرفته شده است .
نام ديگر اين سازمان  ،كميسيون بين المللي كاركنان مراقبت بهداشتي است .

) International Commission of Health Care Profesional ( ICHP

دفتر مركزي اين سازمان در فيالدلفيا ،پنسيلوانيا ،اياالت متحده آمريكا واقع است .
آدرس :
d3600 Market Street , Suite 400
Philadelphia , PA 19104-2651 United States of America
تلفن ها :
پاسخگوي خودكار )225( 051 – 177 – 0022 :
)225( 051 – 000 – 4818 :
تلفن دفتر تجاري
تلفن دفتر پاسخگويي به متقاضيان )225( 051 – 987 – 4101 :
تلكس (001) 402409 CGFNS PHA :
ساعت  1عصر تا  5شب به وقت تهران
ساعات كار  :دوشنبه تا پنج شنبه
ساعت  1عصر تا  0/1شب به وقت تهران
جمعه
چگونه به عنوان يك پرستار در اياالت متحده كاركنيم ؟
مدارك الزم براي شروع كار در اياالت مختلف ،متفاوت است  .بنابراين توصيه مي شود در ابتدا تعيين كنيد كه قصد
اقامت در كداميك از اياالت را داريد .
براي كار در آمريكا به صورت قانوني ،نياز به ويزا (موقت يا دائم) نيز داريد .
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براي كسب اطالعات در اين مورد به سايت اينترنتي اداره خدمات مهاجرت و شهروندي اياالت متحده مراجعه نماييد
http://uscis.gov :

 CGFNSدو برنامه عمده ارائه مي كند كه براي پذيرش در اكثر بردهاي پرستاري در اياالت متحده به آنها نياز داريد :
برنامه مدرك  )CP( CGFNSو خدمات ارزيابي مدارك . )CFS( CGFNS
برنامه خاصي نيز براي ايالت نيويورك وجود دارد كه خدمات تائيد مدرك  )CVS( CGFNSنام دارد .
اداره مهاجرت و شهروندي اياالت متحده نياز به مدارك  Visa Screenاز  CGFNSبراي كاركنان مراقبت بهداشتي دارد
كه در جستجوي ويزاي شغلي به منظور كار در اياالت متحده مي باشند .
الف ) برنامه مدرك : CGFNS
اين برنامه به طور اختصاصي براي پرستاران عمومي كه در خارج از اياالت متحده تحصيل كرده اند و تمايل به كار در
اياالت متحده به عنوان پرستار پروانه دار دارند  ،تهيه شده است  .اين برنامه شامل سه بخش است
– 5بررسي مدرك پرستاري شما به منظور اعتبار دهي آن
 – 0امتحان تعيين شايستگي  CGFNSكه دانش پرستاري شما را مي سنجد (اين امتحان سه بار در سال در چهل
نقطه از دنيا برگزار مي شود) .
– 9امتحان تعيين ميزان تسلط شما به زبان انگليسي
براي شركت در اين برنامه بايد حداقل ساعات تعيين شده آموزش باليني و كار عملي در بخشهاي پرستاري داخلي
جراحي بزرگساالن  ،پرستاري مادر و كودك (مامايي) را بگذرانيد كه غير از پرستاري انكولوژي  ،مراقبت از كودكان و
بهداشت روان ( غير از نورولوژي )مي باشد .
اگر تعداد ساعات تئوري و عملي شما در موارد ذكر شده در باال ناكافي باشد  ،نمي توانيد در برنامه
مدرك  CGFNSشركت كنيد مگر اينكه يك دوره كامل (تئوري  ،عملي) در يك دانشكده پرستاري مورد تائيد را بگذرانيد
 .همچنين بايد :
 – 5به عنوان پرستار داراي مدرك  ،در كشور محل تحصيل خود شناخته شده باشيد .
 – 0در بعضي كشورها بايد بعنوان پرستار پروانه دار  ،شناخته شده باشيد .
دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي زير نيز ضروري است :
-5

تافل

 042كتبي و  021در نسخه كامپيوتري

-0

تافل اينترنتي

با نمره حداقل 49

-9

TOEIC

با نمره حداقل 100

-4

IELTS

با نمره  6 / 0آكادميك

هر يك از اين مدارك ،تا  0سال پس از تاريخ صدور اعتبار دارند  .كسب دو مدرك ذكر شده در باال ،يعني مدرك
پرستاري و مدرك زبان انگليسي  ،نبايد بيش از دو سال با يكديگر فاصله داشته باشد .
ب ) خدمات ارزيابي مدارك:
اين خدمات گزارشي است كه توسط  CGFNSبراي برد پرستاري  ،دانشگاه  ،اداره مهاجرت  ،كارفرمايان و غيره ،
آماده مي شود .
مدارك مورد نياز براي برنامه CGFNS
 – 5يك فرم تكميل شده درخواست CGFNS
 – 0يك نسخه كامل از ترجمه مدرك تحصيلي
 – 9فرم اعتبار مدرك اصلي شما به عنوان پرستار

اطالعات درباره CGFNS
موسسه اندیشه اساتید
 – 8فرم اعتبار براي هر گونه مدرك ديگر مرتبط با پرستاري كه دارا هستيد
 – 1فتوكپي از ديپلم دبيرستان شما ( اگر بيش از ده سال از زمان فارغ التحصيلي شما از دبيرستان مي گذرد ،
نيازي به ارسال اين مدرك نيست )

مراكز امتحان

آرژانتين
استراليا
باربادوس
برزيل
كانادا
چين
دانمارك
مصر

فرانسه
آلمان
غنا
هنگ كنگ
هند
اندونزي
ايرلند
اسرائيل

جامائيكا
ژاپن
اردن
كنيا
كره
كويت
مكزيك
نيوزلند

نيجريه
پاكستان
پرو
فيليپين
روسيه
آفريقاي جنوبي
سريالنكا
سوئد

سوئيس
تايوان
تايلند
انگلستان
اياالت متحده آمريكا

