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 بیان مساله:

سرطان بیماری است که ریشه در ساختار اجتماعی، فرهنگی، معنوی و اقتصادی جامعه و همچنین رفتارهای 

اجتماعی، تصمیم های سیاست گذاران و سیاستمداران، رفتارهای فردی و عملکردهای سلول ها و عناصر متشکله 

ه دلیل سرطان بنفر  120ه حدود آنها دارد. در کشور ایران سرطان سومین علت مرگ را تشکیل می دهد و روزان

هزار سال می رسد. این بیماری  650فوت می کنند. سال های عمر از دست رفته به دلیل مرگ ناشی از سرطان به 

هزار میلیارد دالر در سال است. در  6رتبه چهارم را در بار بیماری ها در کشور دارا بوده و حداقل هزینه های آن 

ید سرطان در کشور پیدا می شود که که توزیع آنها بر حسب تنوع بیماری در هزار مورد جد 85سال حدود 

 جغرافیای کشور متفاوت خواهد بود. 

های  سرطان در سنین باالتر متفاوت است زیرا معموالً رفتار سرطان جوانان بانو ودر کودکان سرطان 

و درمانی  های روشمین دلیل رویکردها و . به ههای دوران بزرگسالی متفاوت است سرطان دوران کودکی با رفتار

حمایتی در تمامی سنین پایه و  ها و درمان های مراقبتاست. این  متفاوتمراقبتی در سرطان کودکان و نوجوانان 

تواند موجب سن و سال میبیماران کم سرطان درمان .شود)شیرخواران، کودکان، نوجوانان و جوانان( ارائه می

ای در طول درمان یا پس از آن شود. درمان سریع عالئم و عوارض جانبی مربوط به ناخواستهایجاد عوارض جانبی 

تر بماند و بهتر بتواند با زندگی پس تواند به بیمار کمک کند تا احساس بهتری داشته باشد، قوی، میسرطان درمان

نظر جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی  توان کیفیت زندگی بیمار را ازکنار بیاید. با مراقبت حمایتی می سرطان از

ممکن است در روند مراقبت با مشکالت نیز  بیماران مبتال به سرطانخانگی مراقبین عالوه بر بیماران،  .بهبود بخشید

فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی متعددی مواجه شوند و زندگی خانوادگی، زناشویی، شغلی، سالمت و زندگی 

منجر به کاهش کیفیت زندگی مراقب و . این امر نفی بار ناشی از مراقبت قرار گیرداجتماعی آن ها تحت تأثیر م

کیفیت مراقبت شده و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار تحت تأثیر قرار می گیرد. تحقیقات نشان داده است که داشتن 

خانواده به ویژه  اییک کودك مبتال به سرطان می تواند به بی ثباتی عاطفی، عدم اطمینان و تنش در میان اعض

 والدین منجر شود.

های دارویی اغلب موجب افزایش تعداد کودکان مبتال به بیماریهای این در حالی است که توسعه فناوری و درمان 

مزمن و زنده نگه داشتن طوالنی مدت این بیماران شده است. این امر افزایش نیازهای مراقبت را در پی خواهد 

 باشند. ن مبتال به سرطان و خانواده آنها نیازمند مراقبتی جامع توام با همدردی میداشت. بنابراین کودکا



بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک، سرطان یکی از معضالت جدی در استان لرستان می باشد. نیاز سنجی ها حاکی از 

ت از مبتالیان به سرطان و آن است که نظام سالمت در این استان با محدودیت هایی در امکان خدمت رسانی و مراقب

به ویژه کودکان بیمار مواجه می باشد. از آن جایی که یکی از پایه های اساسی ارتقای عملکرد درمانی و مراقبتی 

توسعه آموزش، تربیت نیروی متخصص و تولید دانش مرتبط می باشد هدایت و تحول برنامه های آموزش عالی در 

ارتقای وضعیت فعلی خدمت رسانی به این بیماران داشته باشد. اگرچه در نظام این استان می تواند  نقش مهمی در 

عالی در رشته های مختلف مبحث سرطان تا حدودی مورد توجه واقع شده است اما پزشکی تنها رشته ای آموزش 

است  که تمرکز ویژه بر سرطان داشته و به عنوان یک رشته تخصصی و فوق تخصصی دیده شده است. این در حالی

سرطان الزم است « درمان»متفاوت بوده و به موازات تمرکز رشته های پزشکی بر « درمان»و « مراقبت»که مفهوم 

 از این بیماران و توسعه رشته های مراقبتی مبذول گردد.  « مراقبت»توجه ویژه ای به گسترش مفهوم 

ر سرطان شامل بخش وسیعی است، زیرا این رستاری دپپرستاری رشته ای است که پارادایم اصلی آن مراقبت است. 

بیماری به سن یا جنس خاصی اختصاص ندارد. در ضمن، قسمتهای مختلف بدن ممکن است به این بیماری مبتال 

شوند. محدوده خاصی نیز برای مراقبت از بیمار وجود ندارد. بیمار ممکن است در خانه، بیمارستان، جامعه یا مراکز 

طور که همه می دانند، کلمه سرطان در جامعه ما با درد و رنج و ناراحتی و مرگ تداعی می همان  .نوتوانی باشد

باید بیمار و اقوام و و  شود. با توجه به این معناست که پرستار در مراقبت از این بیماران مسئولیت زیادی دارد

فرهنگی و بحرانهای احساسی بیمار را اطرافیان او را مورد حمایت قرار دهد و نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی و 

 د.درك کند. در ضمن باید در تمام این مدت، استانداردهای مراقبت صحیح از بیمار سرطانی را در نظر داشته باش

 

، ضرورت لزوم 4به منطقه آمایشی  سرطان با گرایش سرطانهای کودکانواسپاری ماموریت با این مقدمه و نیز  

وجود بیماران نیازمند،  کودکان در این دانشگاه احساس می شود. سرطان مراقبت علوم یتوسعه  برنامه های آموزش

خود را بر تامین آتی انگیزه ای جدی برای متخصصان متعهد و مدیران عالی استان و دانشگاه می باشد تا برنامه های 

 نیازهای هم نوعان خود در استان متمرکز نمایند.

مودن بستر اجرایی مناسب در سطح استان لرستان جهت بهبود وضعیت مراقبت از هدف از تدوین این سند فراهم ن

باشد. این سند در مدت زمان از کودکان سرطانی می کودکان سرطانی و بهبود وضعیت آموزش در حوزه مراقبت

های تحول در آموزش اجرا و در راستای اسناد باالدستی و مبتنی بر بسته "قانون برنامه ششم توسعه کشور"اجرای 

 خواهد شد. در ادامه به فصول مختلف این سند اشاره خواهد شد. 



 شناخت وضع موجود

که نقش مهمی در افزایش بقا دارد، سه استراتژی مهم برای سرطان عالوه بر تالش در جهت تشخیص زودهنگام 

توسعه نیروی انسانی، بهبود استانداردهای تشخیصی درمانی و شامل بهبود مراقبت سرطان و نتایج آن وجود دارد که 

که در این میان، توسعه نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای  است.توسعه زیرساخت های فضای فیزیکی و تجهیزاتی 

در خصوص منابع انسانی آموزش   شناخت کلی وضعیت ، پیش از هر اقدامی در حوزه منابع انسانیبرخوردار است. 

  .اهمیت بسزایی داردموضوع مورد نظر 

 بر اساس بررسی انجام شده در خصوص وضعیت موجود، اطالعات زیر به دست آمد:

  1دردوره کارشناسی پرستاری، مراقبت آنکولوژی به صورت پراکنده و در واحدهای مختلف )در حد 

 واحد( است. 25/0حد  واحد( و آموزش مراقبت آنکولوژی کودکان در واحد کودك بیمار )در

 در کشور وجود ندارد.  شته تخصصی کارشناسی ارشد پرستاری در زمینه سرطانر 

  در برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، آموزش محدودی در خصوص سرطان کودکان

 واحد( برنامه ریزی شده است. 25/0)

  نمودن این خال های آموزشی شده است  تا کمبود برگزاری دوره های کوتاه مدت سعی در بر طرف  از طریق

کمیته پرستاری انجمن رادیوتراپی  به صورت مقطعی حل شوددر این راستا، در حوزه رویکردهای نوین

انکولوژی ایران ساالنه دوبار در سال کارگاه بازآموزی پرستاری با عناوین مختلف همچون اورژانس 

 مراقبت از زخم های بدخیم و مراقبت های حمایتی برگزار می کند. انکولوژی، شیمی درمانی برای پرستاران،

  دوره آموزشی مراقبت های ویژه بیماران سرطانی به  95جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ازسال

کند که سرفصل های کارشناسان پرستاری برگزار می را برای ساعت بصورت تئوری و عملی  120مدت 

، Cancer biology ،Oncologic emergency for nursesآموزشی آن شامل 

Radiotherapy for nurses ،Chemotherapy for nurses ،Surgery and biotherapy 

for nurses ،End of life care and palliative care ،Research and ethical issues 

 است.

  توسط دبیرخانه  1387برنامه آموزشی و ضوابط دوره تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( طب تسکینی که در سال

شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای تربیت دستیار تهیه شده است، که در عناوین مباحث درسی آن 



یروهای طب تسکینی برای سرطان های شایع نیز مورد توجه قرار گرفته است. رسالت این دوره، تربیت ن

متخصص، توانمند و متعهدی ذکر شده است که با بهره گیری از آموخته های خود جهت احیا و ارتقای 

سیستم حمایتی و مراقبتی از بیماران مبتال به بیماری های پیش رونده و صعب العالج و همچنین بستگان آن 

رستاران، مددکاران اجتماعی و ها با همکاری سایر گروه های درمانی )متخصصین سایر رشته های مربوط، پ

....( اقدام کنند. البته در این دوره تنها طب تسکینی که اولین نیاز مراکز سرطان شناسی است مور توجه قرار 

 گرفته است، که بخشی از مراقبت سرطان است.

  ضمن خدمت مدونی در خصوص مراقبت سرطان در دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز برنامه آموزش

 کودکان وجود ندارد.

   فوق تخصص آموزش پرستاران در خصوص مراقبت سرطان کودکان به صورت غیر رسمی و از طریق

 صورت می گیرد.  هماتولوژی و انکولوژی کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفاد سند:

 فصل اول: کلیات سند

در قالب بسته : این سند در جهت بهبود وضعیت مراقبت از کودکان سرطانی در حوزه آموزش و اجرا 1ماده 

 مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تدوین شده است.

 نقشه راه: 2ماده 

 ها: الف( ارزش

 اتکا بر اصول اخالق پزشکی و ارزش های اسالمی 1

 اقشار محروم جامعهحفظ کرامت و حقوق انسانی به ویژه  2

 شایسته ساالری 3

 عدالت محوری  4

 مردم مداری    5

 قانون مداری    6

 مهرورزی   7

 مشارکت  و مسئولیت پذیری  8

  حقوق و جایگاه شغلی دانش آموختگان 9

 ب( چشم انداز )حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان(:

 مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان در  سطح کشور دست یابیم.ما برآنیم تا به مرجعیت علمی در آموزش علوم 

 های زیر را خواهد داشت:دانشگاه علوم پزشکی لرستان در افق این چشم انداز ویژگی

 شناخته شدن به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید دانش مراقبت مربوط به سرطان کودکان  .1

 ت سرطان کودکانپاسخگویی به نیازهای اساسی آموزشی در زمینه مراقب .2

پاسخگویی نیازهای علمی و عملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه مراقبت سرطان  .3

 کودکان

 حفظ و ارتقای سالمت بیماران و خانواده آنها در قالب افزایش طول عمر و کیفیت زندگی .4



آموزشی و تحقیقاتی داخل و ایجاد بستر برای هماهنگی و همکاری تحقیقاتی و آموزشی با سایر مراکز  .5

 خارج کشور

 (:حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان)ج( اهداف کالن  

 ارتقاء کمی و کیفی آموزش علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان .1

 بهبود کارآیی در رابطه با علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان  .2

ترجمان دانش در رابطه با علوم مراقبتی مرتبط با سرطان  طراحی و ارتقای کمی و کیفی فرآیندهای تولید و .3

 کودکان 

 طراحی و ارتقای فرآیندهای مدیریتی در علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان  .4

 طراحی و ارتقای ساختارها و فرآیندهای بالینی در علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان .5

 های علوم مراقبتی وابسته به سرطان کودکان ارتقاء کیفیت عملکرد حرفه .6

 د( اهداف ویژه

های جدید مربوط به علوم مراقبتی مرتبط با سرطان طراحی، تصویب و ارزشیابی کوریکولوم آموزشی رشته -1

 با هدف تربیت پرستار خبره: کودکان )کارشناسی ارشد پرستاری سرطان کودکان( 

 در غربالگری و تشخیص زودرس سرطان ، 

 مراقبت های پرستاری در ایمونوتراپی، کموتراپی و رادیوتراپیدر ، 

 در مراقبت های تسکینی در سرطان 

 در مدیریت اورژانس های انکولوژی 

 رسانه ها در جهت آگاه سازی عمومی نسبت به سرطان برای تعامل با 

 پرستار انکولوژی در ایران آموزش وی دهبرامدیریت ر دخیل در 

 های مرتبط با علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان در سطح تحصیالت تکمیلی تاسیس رشته -2

 تامین و بهسازی نیروی انسانی هیئت علمی حوزه علوم مراقبتی مرتبط با مراقبت از سرطان کودکان  -3

 دکانتداوم تربیت دستیار تخصصی کو -4

 سرطان افزایش تحقیقات مرتبط با علوم مراقبت از کودکان مبتال به  -5



 افزایش به کارگیری یافته های جدید پژوهشی درمراقبت از کودکان  -6

 همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی  -7

 پایش، نظارت و کنترل عملکرد بالینی و مراقبتی  -8

 پرستار آنکولوژی درایران آموزش مجازی در آموزشتوسعه  -9

 انکولوژی درایران ارتقای علمی پرستاریکاربردی راهکارهای ارایه  -10

وتامین سیستم پشتیبانی حقوقی  مسایل قانونی، اخالقی، حرفه ای و حقوقی در پرستاری انکولوژیمدون سازی  -11

  ازپرستاران آنکولوژی درحوادث قانونی وکاری

 

 توانمندی ها ه. 

 کودکان پرستاری در باال سابقه با دکتری و تحصیلی مقطع با عالقمند هیات علمی اعضای وجود 

 داشتن گروه آموزشی مستقل 

 حضور فعال اعضای هیات علمی در بالین 

 رشته های موجود در دانشکده تهیه وتدوین الك بوك  

  برگزاری کارگاههای مستمر به منظور توانمند سازی دانشجویان ومربیان بالینی 

 برنامه های واحد آموزش ضمن خدمت و  تعامل و مشارکت مستمر با سوپروایزرهای آموزشی در برگزاری

 آموزش مداوم پرستاران بخش های کودکان و نوزادان

 جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی در مقطع ارشد پرستاری کودکان 

 استفاده از توان و تجربه پرستاران بالینی در آموزش دروس کارآموزی پرستاری کودکان و نوزادان 

  جهت استفاده از فیلد های مربوطه در آموزش دانشجویان پرستاری و برقراری تعامل با سازمان بهزیستی

 همکاری در برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی برای مدد جویان این سازمان

  تالش جهت بکارگیری علم روز و ایجاد محیطی بالنده همراه با رعایت اصول اخالقی برای آموزش و

 پرورش مناسب دانشجویان 

 



 چالش های مرتبط با شرایط مورد نیاز . و 

 کمبود منابع مالی مرتبط با حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان -1

 کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان -2

 تعداد کم اعضای هیات علمی گروه اطفال دانشکده پرستاری -3

 انکولوژی بالینی اعضای هیات علمی در بخش نداشتن سابقه کار -4

 تجهیزات ناکافی در حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان -5

  باال بودن حجم فعالیت ها و تنوع وظایف کاری پرستاران -6

 و بخش آنکولوژی اطفال مناسب در بیمارستانها برای آموزش بالینی کمبود فضای فیزیکی-7

 ن باالدستی عدم همکاری مسئولی -8

 های باالدستی در رابطه با تاسیس مراکز تحقیقاتیها و دستورالعملضعف آیین نامه -9

 های جدیدعدم همکاری شورای گسترش علوم پایه در رابطه با تاسیس رشته -10

 نبود بیمارستان تخصصی انکولوژی -11

 ضعف و انفعال در ارتباطات دانشگاهی  -12

 نیاز:( تجهیزات آموزشی مورد ز

 (4فضای فیزیکی )مرتبط با چالش شماره  -1

 3(3تجهیزات مراقبتی )مرتبط با چالش شماره  -2

 (9فناوری های نوین ارتباطی )مرتبط با چالش شماره  -

 

 

 



 : زمان اجرای سند3ماده 

از زمان  "کودکانعلوم مراقبتی مرتبط با سرطان  "های پیش بینی شده در سند اندازی برنامهطراحی، استقرار و راه

های عملیاتی سال آتی آن خواهد بود. جزئیات مربوط به اجرایی شدن این سند در قالب برنامه 4تصویب این سند تا 

های دوم و سوم؛ در سال آخر نیز به یک ساله تدوین و اجرا خواهد شد. پس از اجرایی شدن مفاد این سند در سال

 ارزشیابی این سند پرداخته خواهد شد.

 قوانین و مقررات: 4اده م

براساس اسناد باالدستی در سطح کشور و در سطح دانشگاه علوم پزشکی لرستان طراحی شده و درآینده نیز  این سند

 براساس همین اسناد اجرا خواهد شد. اسناد باالدستی سند حاضر عبارتند از:

 قانون اساسی جهموری اسالمی ایران -1

 1404سند چشم انداز ایران  -2

 های توسعه چهارم، پنجم و ششمبرنامهقانون  -3

 نقشه جامع علمی کشور -4

 نقشه جامع علمی سالمت -5

 برنامه ملی ایراپن -6

 های غیرآموزشیهای آموزش و بیمارستانای، بیمارستاناستانداردهای اعتباربخشی موسسه -7

 های تحول در حوزه آموزشبرنامه -8

 برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی لرستان -9

 دانشگاه علوم پزشکی لرستاننقشه راه  -10

 : تعاریف واژگان مهم در سند5ماده 

 باشد.منظور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میوزارت:  5-1

 باشد.منظور دانشگاه علوم پزشکی لرستان میدانشگاه:  5-2

 باشد.منظور استان لرستان می استان: 5-3



 کشور است.منظور منطقه چهار آمایشی منطقه آمایشی:  5-4

 منظور برنامه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان برنامه: 5-5

 منظور سند علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکانسند:  5-6

در مراقبت ، مراقبت های پرستاری در ایمونوتراپی، کموتراپی و رادیوتراپیمراقبت سرطان شامل   مراقبت: 5-7

شود که از لحظه هایی گفته میهای حمایتـی و تسکینـی به مراقبتاقبتمراست.  در سرطانو حمایتی های تسکینی 

تشخیص بیمـاری، برای کاهش درد و رنج جسمـی و روحی بیمـار و عوارض ناشی از درمان بیماری با هدف 

ها، خانوادۀ آنآید و به افزایش رضایتمندی بیماران و افزایش کیفیت زندگی به کمک بیمار و خانواده بیمار می

  است.مطرح   )Care Palliative( شود. این نوع فعالیت در دنیا با عنوان طب تسکینیمنجر می

ساالن را هایی است که نوجوانان و بزرگنوع سرطان کودکان کامالً متفاوت از سرطان سرطان کودکان: 5-8

ها دارای سلول درگیر و سرعت رشد سلول دهند. انواع مختلف سرطان کودکان، بسته به نوعتحت تأثیر قرار می

 .ها، عالئم، درمان و نتایج متفاوت هستندنشانه

 فصل دوم: سازماندهی برنامه مراقبت از سرطان کودکان

: جهت ارائه خدمات مراقبتی به کودکان مبتال به سرطان ساختار جدیدی به ساختار موجود 6ماده 

این تشکیالت در قالب یک ساختار ماتریسی شکل اضافه خواهد شد و پیش بینی شده است که 

 خواهد گرفت:

 در سطح استان تعلیم و تربیت و افزایش نیروی انسانی مرتبط با برنامه  6-1

 های بین بخشی و درون بخشی مرتبط با برنامه در سطح استانجلب همکاری 6-2

با در نظر  اطفال سرطان کیفیت مراقبتدانشگاه برای ارتقای برای طراحی ساختار سازمانی مناسب برنامه  6-3

گرفتن استراتژیها،اهداف و ماهیت بین بخشی برنامه از روش سازماندهی ماتریسی به نحوی که هر واحد دارای دو 

 کانال ارتباطی افقی و عمودی باشد بهره گیری شده است  . 

 این ساختار در دو سطح عمده به شرح زیر طراحی شده است : 



استانی: در سطح استان شورای عالی علوم مراقبتی مرتبط با سرطان شکل خواهد گرفت و باالترین الف ( سطح 

گیری در حوزه علوم مراقبتی مرتبط با سرطان خواهد بود و زیر نظر هیئت رئیسه دانشگاه فعالیت مرجع تصمیم

 باشد:خواهد نمود و شامل اعضای زیر می

 رئیس دانشگاه  -1

 معاون آموزشی دانشگاه -2

 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی -3

 رئیس دانشکده بهداشت و تغذیه -4

 رئیس دانشکده پزشکی -5

سرطان زیر نظر ریاست شبکه بهداشت و  ی مرتبط باب ( سطح شهرستانی: در سطح شهرستان نیز کمیته علوم مراقبت

 باشد: درمان شکل خواهد گرفت. این کمیته شامل اعضای زیر می

 ان شهرشتانریاست شیکه بهداشت و درم -1

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان -2

 های موجود در سطح شهرستانمدیر بیمارستان -3

 های موجودمترون بیمارستان -4

 مسئول بخش آنکولوژی اطفال -5

 سوپروایزهای آموزشی -6

 متخصص کودکان -7

 مسئول واحد بهداشت عمومی -8

 مسئول واحد بهداشت خانواده -9

 مسئول واحد بهداشت مدارس  -10

 مسئول واحد تغذیه -11

 : پایش و ارزشیابیسومفصل 



: پس از اجرای برنامه سطوح نظارت بر برنامه شامل شورای عالی علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان و 7ماده 

مشخص شده  3-7کمیته شورای عالی علوم مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان خواهد بود که اعضای آن در ماده 

 است.

ی توسط اعضای بسته مرجعیت علمی تدوین و به تصویب شورای عالی علوم های ارزیابی و ارزشیاب: شاخص8ماده 

 مراقبتی مرتبط با سرطان کودکان خواهد رسید.

 اعضای کمیته مرجعیت علمی: کارگروه استانی کمیته مرجعیت علمی

 سمت نام اعضا ردیف

 EDC مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکیمدیر شهسواری غالمرضادکتر  1

 دکترای تخصصی مدیریت اطالعات سالمت مهناز صمدبیکدکتر  2

 بسته مرجعیت علمی مسئول

 مسئول کارگروه ماموریت توسعه علوم سرطان  دکتر بابک عبدالکریمی 3

 فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان

 عضو کمیته مرجعیت علمی

 دکترای تخصصی پرستاری،  دکتر مژگان خادمی 4

 استادیارگروه پرستاری داخلی جراحی 

 عضو کمیته مرجعیت علمی 

 دکترای تخصصی مدیرت خدمات بهداشتی  دکتر حشمت اله اسدی 5

 عضو کمیته مرجعیت علمی 

 دکترای تخصصی اقتصاد بهداشت دکتر ثریا نورایی مطلق 6

 عضو کمیته مرجعیت علمی 

 دکترای تخصصی  پرستاری، دکتر طاهره طوالبی 7

 )صاحبنطر مدعو( ریاست دانشکده پرستاری مامایی

 دکترای تخصصی پرستاری دکتر فاطمه ولی زاده 8

 مدیر گروه آموزشی اطفال

 )صاحبنطر مدعو( 

 کارشناس گروه سجاد خدایی 9

 


