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  مقدمه
 

تمـامي  . اي را پيش روي پرستاران قرار داده است هاي عمده چالش ،هاي بهداشتي ري در مراقبتپيشرفتهاي حوزه دانش و فناو

گيـري در   براي تصـميم  هاي اخالقي مواجه شده،  های کاری خود با چالش ، در فعالیتنظر از تخصص خود صرف ،پرستاران

برخـورداری از  ن بـر ايـن توافـق هسـتند كـه      همگا. هاي سنتي و جديد خود نيازمند دانش فردي و مشاوره گروهي هستند نقش

راقبـت مسـتلزم   در عملكرد و م انهاي اخالقي پرستار مسؤليت. مات عملكرد پرستاران استوهاي اخالقي يكي از ملز حساسيت

؛ همچنين مباني و اصول تحليل اخالقي و تصـميم گيـري بـه صـورت منسـجم      ع بوده،از باورهاي خود مطل اين است كه ايشان

از . . اخالقـي اسـت   مندي براي شكل دهي رفتـار  نظام هاي اخالقي راهنما ی)يا کدها(ها  آيين. ه و در دسترس باشندتدوين شد

اخـالق در   آيـين .رو است از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفـاوت خواهـد بـود    هايي كه هر پرستار با آن روبه سوي ديگر، چالش

در انجـام هريـک از وظـائف    واقعيت اين است كه  .ت از بيمار تمركز دارد ر مراقبطور مستقيم بر عملكرد پرستار د پرستاري به

  . ايجاد شود پرستاری، ممکن است مقوالت بحث برانگيز اخالقی 

بـر ارزش   يث متعـدد يـ احاات و يـ آ. شـود  يمار عبادت محسـوب مـ  يب ي، پرستارياسالمـ يرانيا يدر جامعه ما با فرهنگ واال

بـه  ) س(نامگذاري روز والدت حضرت زينـب  . است يپرستار ي آن در حرفه يکه تجل دارند ديتاک ماران يمراقبت از ب يواال

 يهرچند اصول کلـ . گذارد عنوان روز پرستار افتخاري بزرگ براي اين قشر ارزشمند است كه بر جايگاه واالي آنان صحه مي

کـه در   يو معنـو  يف خـاص اخالقـ  يـ بـه ظرا  د اسالم است امـا بـا توجـه   ييمورد تأ يبر حرفه پرستارحاکم  يانسان يو ارزشها

  :، قابل استناد استيدر حرفه پرستار يرانيا-ياسالم يارزش يبه عنوان مبان مشهود است، موارد ذيل  ياخالق اسالم

ف محولـه را  يط وظايمه قرآن مرض و شفاء در دست پروردگار متعال است و لذا پرستار در تمام شرايات کريبنا به آ 

  .  رساند به انجام مي يتعالينت از ذات باربا توکل و استعا

مـار  يب يرند ولـ يمورد احترام قرار گ يبرخوردارند و الزم است در هر حالت يانسان يهمه انسانها از شأن و کرامت واال 

مـاران،  يب يلـذا تمـام  . اسـت  يژه ايـ سته توجه و احتـرام و يدر رابطه با سالمت خود دارد، شا يازيکه ن يا فرد سالميو 

قرار  يروان_يت روحيمورد احترام و حما، توسط پرستار يو فرهنگ ي، اقتصاديت اجتماعين درنظر گرفتن وضعبدو

  .رنديگ مي

 يتيپرستار بواسطه تقبـل مسـئول   ياست ول يفه هر مسلمانيکه باشد وظ يتيگاه و موقعيات هر انسان در هر جايحفظ ح 

همـواره مـدنظر باشـد کـه     ) ٣٢/سوره مائـده (فه يه شريم است آالز. مار مسئول خواهد بوديژه، در قبال نفس وجان بيو

  .اء تمام انسانها دانسته استيک انسان را برابر با احينجات جان 



 

مـار را  يپرستار است کـه ب  يفه اخالقيلذا وظ. ر گذار استيالم در بهبود او تأثمار از منظر اسيب يو معنو يت روحيتقو 

  .فراهم کند يماريب نفس بيمراه با طرش هيپذ ينه را برايداده و زم يدلدار

ان مـيهن  در زمان معاصر و در دوره هشت ساله جنگ تحميلي، كشور ما شاهد ايثار و فداكاري عظيم پرستاران در دفـاع از كيـ  

    .های واالی اخالق پرستاری باشند توانند الهام بخش ارزش می اسطوره هاي اين دوران  الگوها و اسالمي بوده است كه

راهنماهـاي اختصاصـي اخـالق در پـژوهش     و  ١٣٧٨در سـال  ) گانـه ٢٦اي کـده (اخالق در پژوهش  کشوری راهنماي تدوين

آيين در ن اي .اسالمي هستند ی وايران اخالقي مبتني بر فرهنگ اسناد از هايي نمونه ) ١٣٨٨(منشور جامع حقوق بيمار  و) ١٣٨٤(

ی سـالمت در جمهـوری اسـالمی ايـران تـدوين شـده        مرتبط با حـوزه  ها و راهنماهای اخالقی ی آيين راستای تکميل مجموعه

تی، یهـای خـدمات آموزشـی، پژوهشـی، مـدير      در حـوزه ی پرستاری  از تمامی شاغلين حرفه ن آيين عبارتمخاطبان اي .است

رسـانی قـرار خواهـد    روز  و بـه  مـورد تجديـدنظر  ، اين آيين در فواصـل زمـانی مقتضـی    .باشد ها، می بهداشتی و بالينی، در تمامی رده

  .گنجانده شود –های تحصيلی و آموزشی  در تمامی رده –های آموزشی و بازآموزی پرستاران  همچنين بايد در برنامه. گرفت

  

  

  

 



 

  ارزش هاارزش ها  
 هستند که يميها مفاه ارزش. دكننت يو فعال يريم گيتصم يحرفه ا يها ارزش يخود بر مبنا يطه شغليت دارند در حيولپرستاران مسو

گـاه  يز، با توجـه بـه جا  ين يدر حرفه پرستار. رنديگ ياعمال قرار م يو نادرست يا جامعه مبنا و مالک درستيو توسط فرد  ذاتأ ارزشمندند

در كشور ما تعاليم دين مبين اسالم، و نيز قـانون  . ن شده انديمع ای حرفه يها توسط انجمن ها و سازمان يحرفه ا يها آن، ارزش يواال

در عين انطباق با مباني ديني، فراملّـي و جهـان    ی اخالقیها ارزش .نمايند سياري از موارد، حدود و مرزهاي عمل را معين مياساسي در ب

  :رد عبارتند ازيد مورد لحاظ قرار گيبا يکه در حرفه پرستار ييترين ارزش ها مهم. شمول هستند

 يحفظ شأن و کرامت انسان و بيمار /مددجو به احترام .۱

 يو همدل ينوعدوست .۲

 يحرفه ا تعهدات به پايبندي .۳

 يو وجدان کار يوليت پذيرمسو ، يپاسخگوي .۴

 يعدالت در خدمت رسان .۵

 يو وفادار صداقت به تعهد .۶

 امانتداري و يرازدار به تعهدو  نبيمارا يحريم خصوص حفظ .۷

 طور مداومه ب يو عمل يصالحيت علم ارتقاء .۸

 و رعايت آن ها ياخالق يدستورالعمل ها و يحرفه ا مقرراتاز  يآگاه ارتقا .۹

 انآن با مناسب ارتباط برقراريو  دهندگان مراقبت سالمت با ساير ارائه متقابل احترام .۱۰

 بيمار/مددجو ياحترام به استقالل فرد .۱۱

  يشفقت و مهربان .۱۲

  



 

  راهنماهاي اخالقيراهنماهاي اخالقي
  

  جامعهجامعه  وو  پرستارپرستار  --۱۱
  ::پرستار بايدپرستار بايد

 يرسـالت اصـل   کوشـش کنـد و آن را   اده سالمت و کاهش درد و رنـج، ها، اع يمارياز ب يريشگيسالمت جامعه، پ يدر جهت ارتقا. ۱

  . خود بداند

 يمـار ي، بياسـ يمسـائل س  ،اجتمـاعي -اقتصـادي  وضـعيت  سـن،  جـنس،  فرهنگ، مذهب،ت، يمل نژاد، صرفنظر از را  پرستاري مراقبت. ۲

   .بکوشددر جامعه  يو نابرابر يعدالت يب حذف و در جهت ارائه دهد ديگريعامل  هرا ي يروان-يا روحي يجسم

احترام به حقوق انساني و تا حد امكان بـا در نظـر گـرفتن ارزش هـا، آداب و رسـوم اجتمـاعي،         رعايت با را  مراقبت هاي پرستاري.  ۳

  .ارايه دهد بيمار/مددجوفرهنگي و اعتقادات ديني 

 . مهـم تـرين مسـووليت هـاي خـود بدانـد       ازو ايـن را  آموزش دهـد  به جامعه در زمينه هاي ارتقاي سالمتي و  پيشگيري از بيماري ها  .۴

  .شود ارايه افراد نيازهاي و ها ارزش باورها، فرهنگ،متناسب با  بايدمراقبت پرستاري و آموزش استاندارد 

 ،داشتهت يتوجه و حساسكند  يرا مخدوش م يط کار که قداست حرفه پرستاريط جامعه و محيدر مح يل اخالقچالش ها و مسايبه  . ۵

  .را پيشنهاد دهددر مواقع الزم راه حل و پاسخ مناسب 

ل رفـع مسـاي  و   ياجتمـاع  يازهـا ين طـرف کـردن  جهـت بر  ياجتمـاع  يهـا و نهادهـا   ر افراد، گروهيبا سا يو هماهنگ يهمکارضمن  . ۶

  .تالش كندسالمت  يطه مراقبت هايمطرح در ح ياخالق

هـا   و مانند آن يماران رواني، بيجسم يت هايو معلول  يدچار ناتوان سالمندان، افراد ل کودکان،ير از قبيب پذيگروه ها و افراد آسبه  . ۷

    .کندژه يتوجه و

  .كند يز تالش و همکارين یجهان ملی و حصول اهداف سالمت در سطح ي، در راستايضمن توجه به سالمت در سطح محل . ۸

با   ف خود رايها و وظا تيولمسو ها و مانند آن ها يماريب يريگل، همه يزلزله، سجنگ، همچون  يعيو حوادث طب ها بحراندر . ٩

   .انجام دهد درنظر گرفتن احتياطات الزم

  

  اياي  حرفهحرفه  تعهدتعهد  وو    پرستارپرستار  --۲۲
 :پرستار بايد

پرستاري و تصميم گيري هاي باليني، مسووليت هاي اخالقي را همانند مسووليت هاي حقوقي و حرفـه اي   مداخالت هنگام اجرای .۱

   .يرددر نظر بگ

  .کوشا باشد بيمار/مددجو براي سالم و امن يمحيط ارات خود، در جهت فراهم آوردنيف و اختيدر حد وظا .۲

 تأمين را بيمار/مددجو امنيتانجام شده،  يبه نحو احسن، و ثبت دقيق و کامل مراقبت ها يبا حضور به موقع، انجام وظايف حرفه ا .۳

   .کند



 

  .ه دهداراي بيمار/مددجو، بهترين مراقبت را به از نتايج تحقيقات معتبر و شواهد موجودحاصل  يحرفه ا يبراساس استانداردها  .۴

   .انجام دهد ی او هخانوادبيمار و / مددجو احترام و عزت حفظ با را مداخالت پرستاري يتمام .۵

ت آگاهانه، بـه  يرضا و کسب يفرد او، احترام به استقالل يم خصوصيت حريمار، رعايحفظ اسرار بحداکثر کوشش خود را برای  .۶

  .عمل آورد

  .کند يبيمار پيش گير/ مددجوبه  ياز بروز صدمات احتمال يهمکاران تيم درمان يحرفه ا يو گزارش خطاها يبا شناساي  .۷

و انصـاف را سـر لوحـه     يراستگوي يدر هر شرايط بيمار توضيح داده، /مددجو ، صادقانه بهمداخالت پرستاريدر صورت خطا در   .۸

   .دهد کارخود قرار

 .و ارتقا دهد كند حفظخود را  معنوی و ، اجتماعیروانی جسمي،توانايي هاي  .۹

  . هاي خود را به روز نگه دارد جهت حفظ صالحيت حرفه اي، دانش و مهارتدر  .۱۰

   .در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد بدون نظارت مستقيم را داشته، ،توانمندي و دانش كافي براي مراقبت مؤثر و ايمن .۱۱

   .اش زير سؤال نرود  حرفه اعتبار و حيثيتگونه اي عمل كند كه  به .۱۲

  .نشودتبليغ تجاري محصوالت استفاده  جهت ياز نام و موقعيت وتوجه داشته باشد كه  .۱۳

پرهيـز   در حال يا آينده شـود معذوراتي  موجبكه ممكن است  بيمار يا بستگان وي،/از مددجو امتيازياز پذيرش هرگونه هديه يا  .۱۴

  .كند

  

  بالينيباليني  خدماتخدماتارائه ارائه   وو  پرستارپرستار  --۳۳
 :پرستار بايد

 .دكن معرفيمار يب /به مددجو اي حرفه نقش و عنوان ،نام ذكر با را خود .۱

 . انجام دهد يو حفظ شان وبيمار /مددجوبه کامل احترام با  را مداخالت پرستاريه اراي .۲

 باورهاي مذهب، فرهنگ، زندگي، سبك تصادي،اق وضعيت موقعيت، نژاد، جنس، سن، از صرفنظر را بيمار/مددجو هاي خواسته .۳

 .قرار دهد توجه و مالحظهمورد  ،او يجسم توانايي و سياسي

 .ها  را مبتنی بر دانش روز و  قضاوت صحيح پرستاری انجام دهد مراقبت .۴

مار را يب يها يازها و نگرانينمار بتواند يب/ مددجوکه با جلب اعتماد  ينحوه ب رفتار و کالم داشته باشد،در همراه با مالطفت  يارتباط  .۵

  .ابديدر

 كافي اطالعاتدر همين راستا  .كند جلب را يا سرپرست قانوني وي بيمار ی آگاهانه رضايت ،مداخالت پرستاريقبل از انجام هرگونه  .۶

 .باشد داشتهرا خدمات مراقبتي  آگاهانه ردقبول يا  تا بيمار امكان در مورد اقدامات پرستاري را در اختيار بيمار قرار دهد

اطالعات آگاهي كامل از خطرات احتمالي آن وسيله داشته باشد و همچنين  يد يا بكارگيري آن در بالين، يك محصول جد ههنگام اراي .۷

 .شودفراهم  براي ویامکان انتخاب آگاهانه  تابگذارد بيمار /مددجو فوايد و مضرات استفاده از آن محصول را در اختيارالزم در مورد 

 هاي وليتومس  جزء رضايت حق كودكان، مورد در و دهد رضايت دار، صالحيت بالغ فرد يك جاي به ندارد حق كس هيچ اه باشدآگ .۸

 .است يم قانونيق



 

  .بيمار و خانواده وي آموزش دهد/بيمار با توجه به طرح مراقبتي و برنامه ترخيص، به مددجو/جهت توانمند سازي مددجو .۹

مار يت بيبدون رضا ، است ضروريبيمار /مددجو زندگي حفظ برايدر اسرع وقت  درماني اقدام كه اورژانس عمواق دراستثناء،  طوربه  .۱۰

 .كند شروعاقدامات الزم را 

و  موجود يبر اساس استانداردها، اطالع از خواسته وي نيز امكان پذير نباشد ه،نبود رضايت اعالم به قادربيمار /مددجو در شرايطی که .۱۱

 .دهد انجام او براي را اقدام ترين مناسب، بيمار /مددجو مصلحتبا درنظر گرفتن 

 به تيم سالمت ير اعضايرا با سا موضوع اينو در موارد الزم  بکار بنددالزم را  اتاحتياط مداخالت پرستاري خطر بودن يب براي .۱۲

  .درگذا مشورت

 مگر در موارد مجاز، و کندتلقي  اي  حرفه سر را گيرد، يا در اختيار او قرار مي دهمراقبتي به دست آور فرايندكليه اطالعاتي كه در حين  .۱۳

    .ان قرار ندهددر اختيار ديگر بيمار/مددجوبدون رضايت 

. مورد اسـتفاده قـرار دهـد    ماريدر جهت منافع بو  )ژوهش  درمان، پ(مرتبط با سالمت راي اهداف را تنها ببيمار /مددجو درمانياطالعات  .۱۴

در ميـان  درمان جهت مشـاوره درمـاني    مياعضاء تكه ممكن است بخشي از اطالعات پرونده با ساير  کندطلع مرا  بيمار/مددجومچنين ه

 .گذاشته شود

انتشـار  بـوده و  وي شود بايد با کسب رضـايت   يدر زمينه هاي تحقيقاتي و آموزشي استفاده م بيمار/مددجوکه از اطالعات  يدر موارد .۱۵

 .صورت گيردمنجر به شناسايي، نشاني هر  يادرج نام  اطالعات بدون

 .احترام بگذارد بيمار/مددجو يحريم خصوص به ،مداخله پرستاريهنگام انجام هر  .۱۶

 .ادامه دهد توانايي از سطحدر بهترين  را ده آل تا زمان برقراري برنامه جديد درماني ارايه مراقبتيا يامکان خدمت رسان عدم در موارد .۱۷

 .بپردازدا مصدوم يمار ياز ب مراقبت هيارا به نيز كار محيط از خارج ورژانسا شرايط در .۱۸

در و درمانگران را محترم شمرده ، ان ر مراقبيا سايول ر پرستار مسوييتغ يبرا حق ویا بروز مشکل، ي بيمار/مددجو يتيرضانادر صورت  .۱۹

  .كندتالش  بيمار/ت مددجويحد امکان در جلب رضا

 اطالع باشد داشته شرايط اصالح براي كافي اختيار كه وليومس مقام به ،يمراقبت هایاستاندارد ترعاي ارد عدمصورت اطالع از مو در  .۲۰

 .دهد

 .گزارش دهد بخش ولومس بهمار را يب مشكل و اعتراض هرگونه .۲۱

 .دكنز يمار پرهيدرخواست ب در صورتحتي باشد   اخالقي، قانوني و شرعيل اصورپا گذاردن يکه مستلزم ز ياقداماتاز انجام   .۲۲

در بيماراني که روزهاي پاياني حيات را سپري مي کنند، براي پذيرش واقعيت و برنامه ريزي مناسب براي برآوردن خواسته  .۲۳

    .     هاي بيمار، از جمله انجام اعمال مذهبي يا ثبت وصيت، کمک و همکاری کند

  

  درمانيدرماني  تيمتيم  همكارانهمكاران  وو  پرستارپرستار  --۴۴
 :پرستار بايد

  .کند و مشارکت همكاري ،مداخالت پرستاري بهتر و مؤثرتر ارائه راستاي در ،يو خانواده وبيمار /، مددجوسالمت متي اعضاي با .۱



 

  .مشارکت دهد در مورد مداخالت پرستاري ماتيدر اتخاذ تصم تصميم گيرنده جايگزين را يابيمار /مددجو  .۲

 .گذارد ميان در همكاران ساير با را خودحرفه اي و تجربه  دانش  .۳

 . بر اعتماد برقرار کند يمبتن ارتباط متقابل  م درمانيبا ت   .۴

  .شته باشددا احترام با توأم رفتاري و دانشجويان برخوردو  دياسات ،ر پرستارانيسا با   .۵

 مار، آن را بـا همکـاران  يب/ مددجوت حفظ حقوق ي، با اولوبيمار /مددجو هنگام مراقبت از در در صورت بروز هرگونه تعارض منافع .۶

 .کند ييخود مطرح و چاره جو ارشد و مسوولين

تـوام بـا احتـرام     يارتبـاط حرفـه ا   ،بخـش  يو روسـا  مدير پرسـتاري  ،سرپرستار ناظراز جمله سرپرستار، ای،  حرفه سطوح مختلف  با  .۷

 . برقرار کندمتقابل 

 . . ورت كنددر صورت مواجهه با هر نوع چالش اخالقي براي تصميم گيري با كميته اخالق بيمارستان مش .۸

 :مدير پرستاری بايد

 .ر پرستاران به عنوان الگو عمل کنديسا يبرا يابعاد حرفه ا يدر تمام  .۹

 .و اخالقي به همكاران پرستار انجام دهد قانوني هت كسب اطمينان از انتقال اطالعات الزمجدر حداكثر تالش خود را  .۱۰

 .فراهم كندرا  شرايط الزم براي شركت پرستاران در دوره هاي آموزش مداوم .۱۱

حل معضالت اخالقي حين مداخالت پرستاري در صورت نياز از مشورت افراد متخصص در زمينه اخالق حرفه اي استفاده به منظور  .۱۲

 . كند

 ديمار همپاي ديگر همكاران تالش كنب/مددجوبر اساس سلسله مراتب در راستاي منافع  .۱۳

بـه  اي پرسـتاران   و افزايش انگيزه حرفه حفظ فضاي مناسب كاريجهت ر دحداكثر تالش خود را با هدف ارتقاي كيفيت خدمات،   .۱۴

 .انجام رساند

خـود  ، در مجموعـه  پرسـتاري  ضمن رعايت استانداردهاي حرفه اي و اصول اخـالق  ،در فرايند ارزشيابي و ارتقاي حرفه اي پرستاران .۱۵

 .منصفانه عمل كند

  

  و پژوهشو پژوهش  آموزشآموزش، ، پرستارپرستار  --۵۵
تالش خود را در جهت آگاه بودن از دانش روز و ارتقـاء دانـش و عملکـرد اخالقـی خـود بـه عمـل         مدرس پرستاری بايد بيشترين .۱

 .آورد

 .باشد مبتني بر شان و اخالق حرفه اي توام با احترام  ،بايديقاتيو تحق ي، آموزشيعلم يط هايرابطه استاد و دانشجو در مح .۲

 .آنان تالش کند و حرفه اي يان و ارتقاء عملکرد اخالقيارتقاء دانش و مهارت دانشجو يدر راستا بايد يپرستار مدرس .۳

 .ت شوديرعاكامل دقيق وبه طور مرتبط، بايد يو مالحظات اخالق بيمار ان، حقوقيمار در آموزش دانشجويدر موارد استفاده از ب .۴

 .ردير قرار گيتحت تاث ه خدمات به اويروند ارانبايد در آموزش دانشجو،  يا خانواده وي بيمار/مددجو يدر صورت عدم همکار .۵

طـور مسـتمر   ه بـ بايـد  ، موجـود  يراهنماها و اسـتانداردها ،پرسـتاران  يآموزش يت دوره هايفيک ،در راستاي ارتقاء خدمات سالمت .۶

 .رديقرار گ وبازنگري يمورد بررس



 

و بـا   مطلـع  ژوهشضمن گذراندن دوره هاي آموزشي الزم، از اصول و قواعد پـ بايد ت در حوزه پژوهش، پرستار يدر صورت فعال .۷

 . باشد ها ملتزم و به آن آشنا كشوري عمومي و اختصاصي اخالق در پژوهش يراهنماها

 .ندکق استفاده يشرکت در تحق يمار برايب /مددجو متقاعد کردن يخود برا يحرفه ا جايگاه از  نبايد پرستار .۸

 .ر قرار دهديرا تحت تاث مداخالت پرستاريه يروند ارانبايد ا خانواده او يمار يب يق از سويرش مشارکت در تحقيعدم پذ .۹

 .هاي باليني دانشجويان پرستاري و مامايي تالش كند ها و ظرفيت براي ارتقاي مهارت ی بايدبالينپرستار  .۱۰

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  همكاران تدوين و تكميل كدهاي ملي اخالق در حرفه پرستاري

  دکتر باقر الریجانی :نظارت علمی اجرایی

  )حقوقي(ان همكار

  شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

  سازمان نظام پرستاري كل كشور

  دفتر پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  فرهنگستان علوم پزشكي كشور

  آموزش پزشكيبورد پرستاري وزارت بهداشت، درمان و 

  

  :)به ترتیب حروف الفبا( )حقيقي(همكاران 

 کیارش آرامش ⋅

 امین اجلی ⋅

 عبدالرئوف ادیب زاده ⋅

 مريم اعال ⋅

 فروزان برار پور ⋅

 زینب بیابانگردی ⋅

 علی رضا پارساپور ⋅

 زهره پارسا یکتا ⋅

 مريم پيماني ⋅

 فاطمه تفتی ⋅

 كبري جودكي ⋅

 سودابه جوالیی ⋅

 محمد علی چراغی ⋅

 حیدری عباس ⋅

 نیریناهید دهقان  ⋅

 فرزانه زاهدي اناركي ⋅

 صدیقه سالمی ⋅



 

 مهناز سنجري ⋅

 سادات سید باقر مداح ⋅

 امیر احمد شجاعی ⋅

 ساسان صابر ⋅

 فرناز صاحب جمع ⋅

 مهین صوفی زاده ⋅

 حمیده عظیمی لولتی ⋅

 پور آسیبی زهرا علی ⋅

 نیکزاد عیسی زاده ⋅

 نازآفرین قاسم زاده ⋅

 محمد حسن قدیانی ⋅

 مریم قربان پور ⋅

 زهرا کاشانی نیا ⋅

 انمحمد کاظمی ⋅

 محبوبه کریمی ⋅

 مینا مبشر ⋅

 غضنفر میرزا بیگی ⋅

  میالنی فر                                                          عليرضا ⋅

 محمد نظری اشتهاردی ⋅

 حمید رضا نمازی ⋅

 خورشید وسکویی ⋅

 فاطمه هاشمی ⋅

  منصوره یادآور نیک روش ⋅

  :کمیته اجرایی

 كبري جودكي •

 مهناز سنجري •

 عليرضا پارساپور •

 ش آرامشكيار •

 محبوبه کریمی •



 

  :نويس و بازنگري كدها کارگروه اوليه تدوين پيش

  فرزانه زاهدی انارکی •

  مهناز سنجری •

  مریم اعال  •

  مریم پیمانی •
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