
 


	�ق ����ر  

  .دری��� ����ب ����ت ���� 
� ����ر ا��

 :ارا�� �	�ت �
	� ��ی� .١

�ه��� و 	�ه�� ���� ) ١- ١� .��ی)!� ��ن و 	�+*� ا()�ن و �� ا&!�ام �� ارز�#� ا"! �دات 

    .�6ا�5، ا(�4ف، ادب و ه0�ا/ �� 	#���(� ���� ء�� -�ی� ) ١- ٢

١- ٣ ( ���� �!8(��ه���، 	�ه��، (>ع ��08ر: و 9���رغ از ه�A>(�  @�?8< از 5 �=09>	�، .  

� ا��س دا(D روز ���� ) ١- ٤� .  

�G ��08ر ���� ) ١- ٥��	 :�@�� �� ��!�	.  

� "�ا*� و او*>ی!#�: در	�(� ��08ران ����)  ١- ٦� ��!�	 �	
� G���	 G>رد @>زی	در .  

� ه�0ه��� ار ) ١- ٧� ��!�	���� �JK�)ن و @>ا�	در L8KJ@ :�8�J8- از M"ا��5 ا�  .�Nن 	

١- ٨ (  �8P :�#!ودی�Q	 و R)درد و ر S80Q@ ور: و �� دور از�T ه� -�ی� و���� ه0�ا/ @�	N V8=�8 ا	�U(�ت ر

�ور: ����T.  

�و/ ) ١- ٩A ا: �� & >ق /Yان  @>�9 وی��ه�: ]�Z8 -�ی� �9	?� از N �=09>د�Nن، ز(�ن ��ردار، ��*0

��� دا�!� �����-��اد ��ون ��  .�08ران روا(�، ز(�ا(�8ن، 	?=>[ن ذه�� و 9)�0 و ا

�یV ز	�ن 	VU0 و �� ا&!�ام �� و�5 ��08ر ���� ) ١-١٠@ Gی�  .در �

١-١١( ���� �	�8�(��Aن A _�8�ه�ی� `>ن ز��ن، �V و 9a!	 V!��A �b) در ��.  

�ور: و �>ر:  )١-١٢T :ا��5 ه��8� @>�@ �� �9	V8 ه+ی����ون ) اورژا(_(در 	P >رد	د در �8A ن 6>رت[ :

�>ر: )<8!U*ا (���� /�� eی�?@  fا�<T س��ا ��.  

�ور: و �>ر:  )١-١٣T :ا��5 ه��در 6>ر@� �N ارا�� �	�ت 	��� Z	VU0 (���� [زم ) اورژا(_(در 	

 +#g	 �&ا(! �ل ��08ر �� وا ���ور: و @>�Q8Tت [زم ز	8T ت�	��ددا�� -_ از ارا�� A Mاه��.  

��JA و 	�گ ��08ر  )١-١٤� S��5 �8P :�8 ��08ر?Tو �N ی�(� &�8ت�- S&ا�یZ ا*>5>ع 	����8 �� 5�در 	

�ددA و: ارا�� Dی��[ jk& �08ر @>�9 �� (�8زه�: روا(� .ه�ف�  R)درد و ر Dه�N Dی��ر از ]<b�	

ر &�ل ا&!�lر &o دارد ا9!�0"� 	?�>: و "��kn و �(>اد/ اش در ز	�ن ا&!�lر 	� ���� ��08ر د

�ددA /ا�>اه� ه0 �	 �N :د�� �� Dی< �A�)ت ز�bQ* Vی�  .در ]

  

8�د .٢A ار��� در ا!�8ر ��08ر 5�N 8+ان	ب و �� <=p	 <Q) �� ت ��ی��"
nا. 



 

٢- ١(���� Sارد ذی<	 S	�� ت ��ی��"
nا: ا<!Q	:  

�J>ر & >ق ��08ر در ز	�ن -�ی�ش 	�kد )٢-١- ١	.  

٢-١- ٢(�8� در	�(� و T>ا�T f>ا�f و ه+یP (� و�	ت در�	�8�� ��08ر�!�ن ا"M از � D8- S��5 :ه� �

�� �M!(8 ه�: &�0ی!� در ز	�ن -�ی�ش�  .��08 و 	?

٢-١- ٣( q�+- �=09 ا��5 از��و/ -+� �U	r(>ل ارا�� 	A :�l"ا: ا ����)م 	r(>*�8 و ر@�� &

!���� ا: ](-�  .#� �� ی�Uی���ر و دا(gJ> و ار@��ط &

?e و 5>ت ه� روش و ">ارض ا&!�0*� ]ن، @T L8KJه�: @�48KJ و در	�(� و ( �ط  روش)٢-١- ٤

8� �Aار در رو(� @04u�@ ت�"
n�8 ا=N +8) و ">ارض ]ن و �#A[ D8- ،:�08ر��08ر� :�8A M8.  

٢-١- ٥(l"و ا R*�?	 q�+- �� ����و/ -+��U در n>ل در	�ن(Q>/ د�!A �=6ا :�.  

٢-١- ٦(Y- �8ه�	 �N �@�	�8 ا�5ا=N�)دار �Jوه.  

�ور: ��ا: ا�!0�ار در	�ن ارا�� ]	>ز )٢-١- ٧T :ش ه�.  

٢- ٢( ���� Sت ��ی� �� 6>رت ذی�"
nارا�� ا /<Q):  

�د:  )٢-٢- ١��اب و درد و وی�AY ه�: pT�08ر از 09=� ا� fای�
"�ت ��ی� در ز	�ن 	!���Z و �� �nا

84
ت و: از 09=� ز��ن،Q@ 8A ار��د 	�� ای�N Vو 	8+ان درv در ا!�8ر و: 5:  

�دد  �A �08ر� �� Z8�[ Z�� ق<�
"�ت nار�� ا �p�ن �� وا�	وع در�8� در ��@) Vدر ای

�ور: در او*V8 ز	�ن 	���Z ��ی� ا(�gم �>دT ت -_ از ا�5ام�"
n6>رت ا(! �ل ا(  


"�ت از ایV ا	� ا	!��ع (�0ی� �N در ایV 6>رت  �nا ��
"�ت از &o دری�nا  MP�08ر "=� ر�

<�م �0�د/ �>د ،ا�� ��08ر��ی� !Q	 . را Vی�
ع ��08ر، و: �� ��یnم ا�" �N Vای ��	

�9: 5�ار ده� �p ���  .در 	?

>د د�!��� دا�!� ���� و )٢-٢- ٢ ��
"�ت ��u ��/ در -�و(�/ ��*8n�8 ا=N �� �)@>ا �	�08ر �

  .@4>ی� ]ن را دری��� (0>د/ و @x8Q4 ا�!��ه�ت 	��رج در ]ن را در>ا�� (�0ی�

  

�م �0�د/ �>د .٣!Q	 ی��� �	
�	�ت � ��8�: ]زادا(� ��08ر در دری�A M804@ ب و�K!)ا o&. 

٣- ١ (���� �	 S>ارد ذی	در��ر/  :�8A M804@ ب و�K!)ود/ ا�Q	:  

 ٣-١-١(fا�<T  در `#�ر `>ب �	
�	�ت � /���N ارا�� +N�  .ا(!�Kب -+�  q	R*�? و 	

٣-١- ٢( �b) ب و�K!)دوم �ا q�+- ور>اه� از�J	 ان<�" �.  



 

٣-١- ٣(N�� DوهY- �)<A �8�: در � ی� "�م ���N در هu�@ :و :�8A M804@ �U�80��ن از ایnا ��

/<Q) اه� دا�� @�اوم و<K) �	
�	�ت � ��  .دری�

�#�د: -_ از ]�Aه� از ">ارض ا&!�0*� (��� از -�ی�ش ی� رد ]ن )٣-١- ٤J8- :ن ه��	�5>ل ی� رد در

� در 	>ارد >د �JN ی� �	�� �9: 	>رد: �N ا	!��ع از در	�ن �LK دی�p: را در 	?�ض 

  .ده� 5�ار 	�

٣-١- ٥( M804@ �8��y �9�08ر وا� �N �)�	(� ]@� در ز�	ت در�	>رد ا�5ا	�5=� ��08ر در  �b) م
ا"

 M804@ �8��y ان� �8�: 	� ���� ��u و �� "�>ان راه��0: ا�5ا	�ت -+��U در ز	�ن A

 V>ازی	و: �� ر"�ی�  :�8A /�)�8A M804@ و �	
���Aن �	�ت ��N ارا�� �b) �	 �)<)��

8�دA ار�  .�9ی�+یV ��08ر 5

٣- ٢(�	 Sارد ذی<	 S	�� :�8A M804@ ب و�K!)ا fای�� ����:  

٣-٢- ١( G	�9 و ���N ت�"
nا ��� دری�� ��8�: ��08ر ��ی� ]زادا(� و ]�Aه�(� 	�!A M804@ ب  و�K!)ا

  .���� )	�N>ر در ��� دوم(


"�ت )٣-٢- ٢nب داد/ �>د، -_ از ارا�� ا�K!)و ا :�8A M804@ �#9 �08ر� �� ���N ن [زم و�	ز.  

  

  

4>�6 ��08ر   .٤ Mی�� ا&!�ام �� &� ��=>ت(ارا�� �	�ت �
	� ��ی� 	�! o&(  S6و ر"�ی� ا

�� .رازدار: ���

  

٤- ١( �
"�ت 	��>ط �� ��08ر ا*+ا	� ا�� 	�n�8 ا=N �� G9رازدار: را S6�5(>ن ]ن را ر"�ی� ا �N :>ارد	در 

�د/ ����N ء��z!�ا.  

٤- ٢(�8=N ا�!� �>د  در�A ام��ا��5 ا"M از @L8KJ و در	�ن ��ی� �� &�یM ��08ر ا&!	 S&ا��ور: 	T

�b>ر 	 Vی�� ��ددا�A Mاه��4>�6 ��08ر  Mی�& V80l@ �#9 ت [زم�)�U	�8 ا=N.  

�ف �08)٤- ٣n ز از�g	 اد���و/ در	�(� و اA �08ر و� f ��اد: MU& �� �N �5(>ن 	�gز @= � 	� �>(� ��ر و ا

�	 ��
"�ت د�!��� دا�!� ���nا �� ��  .@>ا(



 

�د 	!?�0 >د را ه0�ا/ دا�!� �����ه0�اه�  .��08ر &o دارد در 	�ا&L8KJ@ S از 09=� 	?�ی��ت 

���� �	 vد<N o& ن�	در S&ا��  ؛ی�U از وا*�یN V>دv در @�0م 	� �
ف 	�� ای��U ایV ا	

  .د�!��� �� (�bم �Nر ]	� ر��U� �� �A�8ی�ت &o ��08ر ا�� 


ل در !�J>ر ا�� ��ون ا	 Vع ای<T<	 �N د<ه� ��08ر &o دارد در 6>رت اد"�: ( < & >ق 

����� د�  ����ر�#�ن �	�! ا  ا�

 

�د 	!?�0 >د را ه0�ا/ دا�!� �������08ر &o دارد در 	�ا&L8KJ@ S از 09=� 	?�ی��ت 

���� �	 vد<N o& ن�	در S&ا�ی�U از وا*�یN V>دv در @�0م 	

���� �U�+- :�#@ور�T.  

د�!��� �� (�bم �Nر ]	� ر��U� �� �A�8ی�ت &o ��08ر ا�� 


ل در !�J>ر ا�� ��ون ا	 Vع ای<T<	 �N د<ه� ��08ر &o دارد در 6>رت اد"�: ( < & >ق 

�	�ت �
	� �� 	 �	�ت ذ: 6
ح ��Uی� (�0ی� ��  .دری�

����� د�����ر�#�ن �	�! ا  ا�

�د 	!?�0 >د را ه0�ا/ دا�!� ����)٤- ٤���08ر &o دارد در 	�ا&L8KJ@ S از 09=� 	?�ی��ت 

���� �	 vد<N o& ن�	در S&ا�ی�U از وا*�یN V>دv در @�0م 	

���� �U�+- :�#@ور�T

  

د�!��� �� (�bم �Nر ]	� ر��U� �� �A�8ی�ت &o ��08ر ا��  .٥


ل در )٥- ١!�J>ر ا�� ��ون ا	 Vع ای<T<	 �N د<ه� ��08ر &o دارد در 6>رت اد"�: ( < & >ق 

 �8k8N 

�	�ت �
	� �� 	 �	�ت ذ: 6
ح ��Uی� (�0ی� ��دری�

  

  

  

  

  

  

 

  


