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�����ت �	�ط 	� ������ت �ا��� ه�� ����� ��� 
 


 1990در ��ل ���� ای) ��ن�ن م��'�ت م�ا�$# ه. را ���ی� ��د" ��ن�ن ����� ���� ���� ��د ����ر" �
��ن�ن وی�,��� از *ن ����ردارن(  #.� /� 0�:0789 را م�56 م0 ��زد ����ران و م�دم ,�ام3 ��د را از �12

ای) �12ق �8م< 2= �$�ل ی� رد . و �/ ����� ���� در م�رد م�ا�$# ه�� :0789 *ن>� م���ط م0 �8د *��
 ��زن(
 

 در ��ر)8 (��@� A�: ی0 ه�� از�� . م�ا�$# ه�� *ن>� ا�#م�ا�$# و 2= �(وی) راه

 

 ��A از ه�/  مC�ح م0 ��دد)8 (��@� A�: از ���. ای) �F��G/ �/ ��اD��: 0�E م0 ده( �/ در را�C/ �� راه

 . K�ض از *ن اراI/ ��ص�/ ه�� ��ن�ن0 ن�'#
 

�� �LCM ،)ن�0 ده D��: ن* /� /F��G� (ای /� )0 داری�Eا�� 
)8 (��@� A�: از ���  یOا�� در ��ر
 راه
 Inova hospital  ت�PQR3 ا���'�# م(ی�ی# ،���س ����ی( و ,># م�Sرت ��GS� و دی�� م (LU� 
 ��8ر


 ����ر را ,�ی� �8ی() . :�ون(
 ��ا� یO م(د��ر ا,0P��G ی� ��ا� ادار
 ن��ی
 

 )�Uم�ی �و��< ن(اری( ام� ا� Oن��ز �/ ی 
)8 (��@� A�: ی0 ه�� از���� یO و��< ص.$# ��8 ��ا� �>�/ �( راه
)� 0V�@0 را �/ ��8 مUی( �� و���0 م.< ��د ���س ������8 م0 ��ان�( م.< ��ر . ��( م0 ��ان�( �/ م��'/ �12

)� . ا���0 ایS) ��ن0G ��د را از R�ی= ایG�ن# ی� �� ا��LGد
 از دGV�چ/ راه��� �LU) :�(ا �
 

( ��,�.�ت اQPم 8� Oی 
)8 (��@� A�: ی0 از��
 ��ا� م�ا�$# ه�� :0789 ا�#راه) . Oان ی�P /� )ای) �
�م/ :���,� ��ا� ������ت م���ط �/ GMن، و���G��:�� ،0789: ن �(م�ت��)راه�� ��ا� :�789ن، اراI/ ده

( ، ا��XP ��ن�اد
، و اV�اد دی�� �/ در ای) م�رد (DPOA)م�ا�$# ه�� :0789 ��QP و در )G'ان ه�ی� ن� 
�Yا� �� /Cرا�)ای) �( . ذ ������ت م�ا�$# ه�� :0789 ��ا� �9ر�'�Eن0 �/ �(ن�Sن از ��ر ا�GVد
 �P< م0 �

�'�# ا�# [�م/ :���,� ��ا� ������ت م�ا�$# ه�� :0789، �(رت ه�ی0 �/ ��8 �/ : �8م< :GMو�� O(وی) ی�
�م/ :���,�� ��د م0 ده�(، راه��ی0 ه�� م�ا�$# ه�� :0789، راه��ی0 ه�GMه�� :�ی�ن زن(�0، و و�� #$�� م�ا

ا�PQRت ��GS� در م�رد ه� �(ام از . یO راه��ی0 ��ا� اه(ا� ان(ام ه�، ��GV>�، ی� �(ن ��8 :[ از �Vت ��ن ا�#
 . ای) ان�اع راه��ی0 �@(ًا در ای) ��و�8ر P�ض/ م0 �8د

 

 ��د را �� ��ن�اد
 و)8 (��@� A�: ی0 ه�� از��� م�,�د در راهM�Cم �ًLCM)اریa�� ن در م��ن�Gم�7) .  :�789ن

��ار ده�( �/ در ص�ر�0 �/ در یO م�S�: /U2�GV/ ی�  b.� ه� ای) م�ض�ع را م�رد��GL� اه�( در ای)�Y� #ا�
ن>�ی0 یO ����ر� ��ار ����ی( �/ ��bP �8د ن�Gان�( ������ت ��د را �/ دی��ان ا�Qغ ��(، ه��م ����� ���� 


 و م.G�م �8�د
 �8ن(در م�رد م�ا�$# ه�� :0789)8 /GV�� �dای) ارز8>� .  ��ن چ/ ارزش ه�ی0 ��ی( در ن
�ان م>�G�ی) ,$/ ه�� �@�ی5 ��د از P /� ��8 /� )G'زن(�0"چ�9ه�ی0 ه #�L�� ")���8 م0 ��ان�( . �01U م0 �

� :0789 ��ن ا��Yذ از *ن>� ��Yاه�( ای) م�ض�ع را در نd� ����ن( �/ *ن �������0 �/  در را�C/ �� م�ا�$# ه�
( چ��ن/ �� ��0U� #�L زن(�0 ��8 اf� مa� 0ارد
 . م0 �)8 (��@� A�: ه�� از #$�:[ از در م��ن �aاG8) م�ا


 ��د را در ا���Gر ه�/ :�789ن�Gن ) ه��(��د �� ��ن�اد
 و :�789ن ��ن، �V 0g�م )8 (��@� A�: ی0 ه�� از��راه
89: 
��ار ده�( �� *ن>� را در :�ون()��ار ده )� �8ن ن��ه(ار� م0 �Cن در م�رد . 07 ��ن �/ در م�G789: �ا�

�07 داG8/ ��8( م0 ��ان( در را�C/ دن$�ل ��دن راه��ی0 �U� 0 ی��Qاض ا��GPا Oی #$���,�.�ت ��8 ��ا� م�ا

 ��8 �/ ان�YGب �g�دازد)) 8��@� A�: ن�0 ��ان( ������ت. ه�� از ) ��8 ��ا� ا�� :�G789ن ا2'�س م0 �

م�ا�$# ه�� :0789 را م.G�م ���Sرد، �� ��8 در ,># ان�1Gل م�ا�$# O89: /� ��8 دی��� ��ر ��اه( ��د �/ 
 . ��ا�G/ ه�� ��8 را دن$�ل م0 ن��ی(

 
�؟ #$ �/ .-�,� �+�ق �	�ط 	� �ا��� ه�� ����� (�د را ا&��ل  

 ،���< 2= دارد "�.# ��ان�) وی�,��P و kM�� ان'�ن ��789ن �� دادن ". �@��) ن��ی( �/ �� �(ن او چ/ ��اه( 8(ه:
 /� ،#$�( و �@�ی5 �9ی/ ه�� م�اا�PQRت م���ط �/ م@��lMت :0789 �/ ��ا� ����ران�Sن ��ص�/ م0 �

)( ای) 2= را ا��Pل ن��ی(، . ����ران ��د ��O م0 �ه��م0 �/ ����ران �� م@�lM/ ��ص�/ 8(
 م�ا1V# م0 �
(. ن(/ ا��ه�ن/ ��د را ا��از داG8رض�ی# *�) 2= دارن( از م@�lM/ ��ص�/ 8(
 را رد �Fران ه����� . 
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� ��د؟  0�,�1#� 0� .� ,�ع �������� در 56 راه#��� از ����2� 3/ �

��ن�ن ������ت م�ا�$# ه�� :0789 وی�,��� �/ ��8 ا,�ز
 م0 ده( در ��ر
 م�ا�$# ه�� ��د �/ �/ R�ی= 
 :�ی(����� ���

1.  Oا� ی�0 را ���lM�@چ/ م )���8 م0 ��ان�( ���ن ��( ا�� ��در ن$��8( در ����� ���� 8��# �

 ه'�G( و ن�0 ��ان�( )S� ر����� Oدچ�ر ی �9ی07 ی� �>(ا8# روان0 م0 ��اه�( و ا��V >7Sم

)�G'0 ه��lM�@ر چ/ م�Gا��� )� .در ����� ���� در ��ر
 م�ا�$# ��د 8��# �
�م/ :���,� ��ا� ������ت م���ط �/ م�ا�$# ه�� :0789 ��8 م0 ��ا .2GMو�� O)ن�( یDPOA( 

�(وی) ن��ی�( �/ �/ م�,� *ن �C� 0�Y8ر ��ن�ن0 ا,�ز
 م0 ی��( ه��م0 �/ ن�0 ��ان�( ��د��ن 
��ا� *ن7/ .  ��ای�Gن ����� ���� �(- �(ون ��,/ �/ وض@�# ی� ����ری�Gن -����� ����ی( 

 ��Gان( از ای) راه��ی0 ه� :��و� �( Eزم ن�'# �/ ��8 دچ�ر یnY8DPOA O م�رد نd� در 
)�8�� OU<ا� . ����ر� م /در را�C/ �� �������0 �/ ��ی( ��ای�Gن ��GV/ �8د، ��8 م0 ��ان�( دام

�(DPOAاز ا���Gرات را �/ nY8 ذ�� 8(
 در � oی�L� . 
م>�، ��GV>� و �(ن�Gن ان�lم م0 �8د ����� ��8 م0 ��ان�( در ��ر
 *نF/ �/ :[ از �Vت ��ن �� ان(ا .3

 . ����ی(

 در �)8 (��@� A�: از ��� . ا0�E �/ :[ از ای) م0 *ی( ���ن 8(
 ا�#qای) �'�V ��<G�م راه

 
 راه#���6 ه�� �ا��� ه�� ����� .� �؟

��در راه��ی0 ه�� م�ا�$# ه�� :�XL� /� 0789< 8�ح م0 ده( �/ ا�� �/ UP# یO وض@�# �(ن0 ی� رو 02
ای) V�م م.0U را در . ن$��8( در ����� ���� ��ا� ��د��ن 8��# ��( چ/ م@�0��lM را م0 ��اه�( ی� ن�0 ��اه�(

)��) م>� ا�# �/ ای) راه��ی0 . ا���Gر ��8 ��ار م0 ده( �/ ��ا�G/ ه�� ���Yص ��د را در *ن وارد �Fه�
( ��8  ��د و :�G789ن در م�DPOAه� را �� nY8 ذ�� 8(
 در �<V 0ن �2ص< ن��ی�( *ن>� م���Rاری( �� اa�� ن�

 . ��ا� *ن7/ ای) �( اGP$�ر ی��(، ��8 م�56 ن�'�G( ای) �'�# را ���7< ��(. چ/ م0 ��اه�(
 

 راه#���6 ه�� �	�ط 	� ���6ن ز,��� .� �؟
م>OU 8(ی( و ��در راه��� م���ط �/ :�ی�ن زن(���L� /� 0< 8�ح م0 ده( �/ ا�� زم�ن0 دچ�ر یO ����ر� 

ای) �( ���ن م0 دارد �/ ��8 ن�0 ��اه�( . ن�'�G( ��ا� ��د ����� ���� ن��ی�( چ��ن/ ��ی( از ��8 م�ا�$# ��دد
 0$U�) �L'0 -ا���2 CPR0 *ب (P� داG8/ ���8(، رو� یO م��8) �a� ]LاG8/ �8ی(، ی� �(ن�Gن �/ ص�رت م�

)� #Vا دری�aK ی� .lM�@��8 م0 ��ان�( م)�� /Vرا اض� /�U� 9�Mدی� >�$�م>� ا�# �/ در ,># �>�/ ای) . �ت دی�� از 
)����< QPج . راه��ی0 ه� �9ی/ ه�� ��د را �� :�G789ن م�ور ���K #�@وض Oی 
)S� وض@�# ی� ����ر�

0 �( ان�dGر م0 رود در P�ض A8 م�
 �/ م�گ ���ن�lم(R د� ��د را�P ی�ن�ر� ,���� /Fن�. ا�# �/ چ
"
)S� " 0�Sه�� ���� Oدم *ن را ی�0 از م��وض@�# ن$��0 م(اوم ��8( �/ � Oی ���) م0 ��ان( �/ م@Fه�

��ع ن�'#�Mا �در ه� ص�رت، یO89: O ای) م�ض�ع را �@��) ن��د
 �/ . م0 ن�م( 0G2 ه��م0 �/ م�گ ��ی
 .از نd� :0789 ه�F��ن/ ان�dGر م@0M�1 ��ا� �>$�د� و,�د ن(ارد

 
�� �Xی( *ی� م0 ��اه�( ام���� ����� >$�
 �/ ��8 ا,�ز
 م0 ده( از )8 (��@� A�: از ���دن ای) ن�ع راه

��ن�ن *ن را  /� )�/ ی�د داG8/ . م0 ن�م(" م�اE�R >2نG��� 0) زن(�0":�789ن چ��9 را در ا���Gر ��8 ��ار ده
8 /� )��در ن$��8( در ����� ���� 8��# ���8( �/ راه��ی0 ه�� :�ی�ن زن(�0 �>� در ص�ر�0 ص(ق م0 � ��

)� . در �K� ای��رت :�G789ن ای) ������ت را م'��1Gً� �� ��د��ن در م��ن ��اه( �aا#8. �
 
"��� .� �؟ " �ا�> ;�:,� !�(�/ ز,

( ی� ��8 را �>G� ��زن(� /lM�@را م OU<ر� م���� Oر ن�0 رود ی�dGان /� )G'0 ه��lM�@م �<ی�ن *ن>� �1V ,�. ای
�/ و��M�M /U/، ) دادن aKا(و �auی/ ) دادن *ب(ای) م@��lMت م0 ��ان( �8م< ه�ی(ریS) . م�دن را E�Rن0 م0 ��زن(

 >�$�L[ را ان�lم م0 ده( و ان�اع دی�� م@�R /lM$0 و ��ام �� ,�ا02 از � >�P ��8 ا��ی0 �/ ��<ا���ل �/ م��8
)8�� /�U� 9�Mزن(�0 . دی� (G��� 0نE�R >2ا�5 درد م�LY� ��8 ی� (G��� #2ا� را�زم �E ت�lM�@ن�'#�8م< م .

��ا� �5�LY درد و را�G789: ،��8 (G��� #2ن ه��S/ م@�lM/ ی� داروه�ی0 را P�ض/ ��اه( ��د م�� *ن7/ در 



  4 
 
  Farsi 

Communicating Your Health Care Decisions – Your Right To Decide 


 ��د ���ی�( �/ *ن>� را ن�0 ��اه�()8 (��@� A�: ی0 از���) م0 ��ان�( در ای) ن�ع راه��ی0 از. راهF��8 ه� 

 ���ی�( �/ م0 ��اه�( ا��Pل ���Yص0 در را�E�R �� /CنG��� 0) زن(�0 در م�رد ��8 ان�lم )8 (��@� A�:

1� ��S(ن au� /M�Mی/، م0 . �8دP 9l� م �8د�l) زن(�0 انG��� 0نE�R >2ا�م0 ��اه�( ه�/ م �ل، ا��vا� م��
)�
 ��د ذ�� �)8 (��@� A�: ی0 از�� . ��ان�( *ن را در راه

 ��8 ��ا�G/ �8د ی��DPOA /U'U� Oن �2ل �/ ��ن�م/ م�ا�$# از A�: ��8 م0 رود، م�7) ا�# از ��8 ی� در ه
)���ار دادن م@�lM/ ��ن و ��,�w م�ا�$# �� . ������ت را ا��Yذ � b.� اه��# م�رد �ای) ��ر �DPOA /� 

در ه��ن �2ل �/ ����ر� S�: ��8�V# م0 �( . ردم�56 ا�# از راه��ی0 ه�� ��8 :��و� �( ����( مa� 0ا
)
 ��ن م�ور م0 �)��G789: . (G��� 5ن �9ی/ ه�ی�Gن را �� ��8 ی� ن��ی�Gا� م�ای) م0 ��ان( �8م< �������0 �

 /lM�@ی�ن ی� م�زن(�0", (G��� 0نE�R ")8�� . زم�ن �ن�ن، در ه�� =$R ،0789: 0��lM�@ه�/ ������ت م )م�ن
�$�GGن م0 ��ان�( از ادام/ ای) م@��lMت ��ددار� ��(در �Rل م�ا . 

 
 ����/ ز,)�! �,:�; �2=�1�ان د=�> 	���م $� �?� ��,�ن ������ت �ا��� ه�� ����� از در�6<� 	 /ا�� 

�؟� ��گ / (�د$A� �B+� (�اه �6D ،ددار� $�د0 ام�) 
 ای) ��ن�ن ر�Pی# �8د و ����ر ����د، ای) م�گ ��ن�ن ������ت م�ا�$G>�� :0789 م��YS م0 ��ی( �/ ا��. ���

 . ر�Pی# ای) ��ن�ن ���/ ن�م/ �P� را م0uU ن�0 ��زد 0G2 ا�� ���/ ن�م/ چ�9 دی��� ���ی(. ��د�0S ن�'#
 

� � ��	�ج� 	�ا� ������ت �ا��� ه�� ����� .� �؟ �#� و$�=
�م/ :���,� ��ا� ������ت م�ا�$# ه�� :0789 GM)و��DPOA( #�'�  (��@� A�: ی0 از��دی��� از V�م راه

 �'0 ا�# �/ ��8 �@��) م0 ��( ه��م0 �/ �/ د�M< ����ر� ,'�0 ی� nY8DPOA ذ�� 8(
 در . 8(
 ا�#
)���ا� ��8 ������ت م���ط �/ م�ا�$# ه�� . رو02 ��در ن�'�G( در ����� ���� ��ا� ��د��ن 8��# �

)
 V�م راه��ی0 از :�A. :0789 را ا��Yذ �)8 (��@� )
)8 
�lن(� /F��G� (در ای /� ( 
ا���Gرات nY8 ذ�� 8(
��8 م0 ��ان�( ه� �(ام از *ن ا���Gرات را �/ ن�0 ��اه�( �/ V�د ذ�� 8(
 در .  را ذ�� م0 �(DPOAدر 

DPOA)م0 ��ان( ه�/ *ن .  ��د �(ه�( �� �9ن� 

 *م()8 (��@� A�: ی0 از��0�Y8 �/ ن�مA در ای) ن�ع راه
����ت م�ا�$# ه�� :0789 را ��ا� ��8 ا��Yذ �( �/ ا�� ��د��ن ��در ��دی(، �(ون ��,/ �/ ای) م�ض�ع �/ ��

��ن�ن وی�,��� م0 ��ی( 0�Y8 �/ ان�YGب م0 ��( . دچ�ر ����ر� م>07U ه'�G( ی� ���، ه��ن ��ر را م0 ��دی(
�� مaه$0، ارزش ه�� ا���0 و ��,�.�ت ���ن ن�0 ��ان( �������0 را ا��Yذ �( �/ ��د م0 دان( ���Qف ��وره

#���8 
)8 . 
 

� ا,�1م � ��د 	� ا;Hع ���ن (�د را $� �I از 	 �6 ���>�	 ،��/ .-�,� ������ت �	�ط 	� اه�ا� ا,�ا
 د6-�ان � ر!�,�؟ 

اه��ی0 ��8 ن�ع :�l راه��ی0 �/ ��8 ا,�ز
 م0 ده( 0�Y8 را ن�م �$�ی( �/ �� ای) م�ض�ع ن�dرت دارد �/ ر
ا0M داری( مq 0ا�� در ��ر
 ای) ان�اع ه(ی/ ه� �. م$0 �� اه(ا� ان(ام>�، ��GV>� ی� �(ن�Gن :[ از م�گ ان�lم م0 �8د

��ن�ن .  ���س ����ی(0100-641-��703ان�( �� ,�م@/ ان�1Gل �XP م1C/ وا�8�G) �/ �8ــ�ر
 �LUــ)   =$R
DPOA� ی0 ه�� ��8 در�� . �ر
 ای) ه(ای� :��و� �( ��8 ��ی( از راه

 
 / 0���ا,� (�ا!�� ه�� (�د را ا&Hم $#� �6D در 56 و��2K اJK�ار� راه#���6 از ����2� 3/ �, /ا�� 

�؟� � د,��ل (�اه
< اورژان[ :0789، از �$�< د�G/ ه�� ن�lت ی� ��� ه�� *م$�Eن[، ا�� در یO وض@�# اضC�ار� ��ا� ��:


 :��و� ��V ��8 /� O�ا ��ان(
 �8ن)8 (��@� A�: ی0 از����ن�ن ن�0 ��ان( از ��ا�G/ ه�� ��8 در راه =$R )
)�)، اراI/ ده(��ن �)م�ت ا��ق اورژان[ ����ر��Gن م�(7 ا�# ��ا�G/ ه�� ��8 در یO وض@�# . �Fه�

)��ص0 ام� ا�� ��8 دارا� یO ����ر� م>OU ی� یO وض@�# و��� ه'�G(، �.# 8�ای� �Y. اضC�ار� را ن(ان
�ع از دری�V# یO ن�ع از م�ا�$# :0789 اضC�ار� ی@0 ا��2 در ص�ر�0 �/ ��G$Uن از �Ag ��ز Gام �� /Cدر را�
�5 �8د م0 ��ان�( از �$< �������0 را ا��Yذ ��( ��8 ای) ��ر را �(ی) ص�رت ان�lم م0 ده�( �Gن م�G'Lای'G( ی� �

 Oن ی�Gای�ن م0 ��اه�( ��G789: ر :��"�/ از�Gم ا��2د�)P ��,�) " �UK,�� "�/ ا�ر :���Gد�DNR " 0م 
ن�م�(
() �8د� �: 
)8 ��) :O89 ��8 م�7) ا�# یO د��Gر ����ر��Gن0 .  را رو� V�م0 �/ ���� ای�M# ���یFه�

" )�GLا��2 ن� �7V /� /) را ��ی'( �/ ��ی( در ����ر��Gن a�� "(DNAR/AND)اری( ����ر �/ م�گ �V 0@�$Rت �
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ای) د��Gر م@G$� ا�# م�� *ن7/ ��8 *ن را �uM . ����'�ت م�ا�$# ه�� درازم(ت دن$�ل �8د/  :���Gر� ی� ��ن/
 )�
 م0 ده�( و �/ :�G789ن م0 ��ی�( �/ م0 ��اه�( ��8 را -�)�1P ���u� )ی�دری( ����� ����� ی@0 ه��م0 �/ 

 .  ��8 را م0uU ن��ی(DDNR ��8 ن�0 ��ان( DPOA. �/ زن(�0 ����دان(
 

�؟��	 ���6� 	� L�رت $�	0 � �6D راه#���6 از ����2� 3/ �
��ن�ن ������ت م�ا�$# ه�� :0789 �/ اV�اد� �/ دارا� . ��� ام� ��ا� ای) ��ر 8�ای� ���Yص0 و,�د دارد


 ام�X ن7�د
 ان( ا,�ز
 م0 ده( راه��ی0 از )8 (��@� A�: ی0 از��( و ه��9 یO راهG'ه OU<ر� م���� Oی
@� A�:)م ده�lه0 ان�L8 را �/ ص�رت 
� و دو �8ه( ���ی) چ/ م8 (�� . 0(�*ن>� م0 ��ان( در �X2ر :O89 م�ا

)
 . ��اه(، ی� از 0�Y8 ن�م �$�ن( �/ ��ا� *ن>� ����� ���� �)8 (��@� A�: ی0 از��:O89 :[ از *ن م�Lد راه
)( ���G/ و 8>�د را 8���ی0 م0 �G'ه0 را در ���1/ :0789 م�L8 . 

 
�؟��	 ��6� 56 راه#���6 از ��3 ���2/ ��0 دا��	 / �6D 


 �1V راه0 ا�# �/ از R�ی= *ن م0 ��ان م�C|) ��د :�789ن و 9Pی9ان ��8 م0 . ���)8 (��@� A�: ی0 از��راه
)�G'ه�ی0 ه #$�. دان( ���Yص ه��م0 �/ ��در ن�'�G( ��د��ن م�ض�ع را �/ *ن>� ���ی�( ��ا��Gر چ/ ن�ع م�ا

8)�8�� /G8را دا 
)8 (��@� A�: ی0 ه�� از����ن�ن م1�ر م0 دارد . �� م0 ��ان�( �1V یO، دو، ی� ه�/ �/ ن�ع راه

 دارن( ی� ��� �� )8 (��@� A�: ی0 از���/ اراI/ ده(��ن �(م�ت :0789 �� م$�� ای) م�ض�ع �/ *ی� اV�اد راه

) . �UP/ *ن�ن �$@�o ا��Pل ن7
 

����� ���ا,, /� ��د؟ا��  �. ���	 ���ا�, 0�� و راه#���6 از ����2� 3/ �#$ ����  
�ان اV�اد� ذ�� م0 �( �/ م0 ��ان( در P /� را 
��ن�ن وی�,��� ا�Y8ص0 از �$�< ��:���Gن ی� ا��XP ��ن�اد

)�8�� /G8ن(ا 
)8 (��@� A�: ی0 از��( 0G2 ا�� راه در .را�C/ �� م�ا�$# ه�� :��8 0789 ����� ���� �
��ن�نg� ،0[ : وی�,���، �U'U/ م�ا�� ����� ���ان �(ی) ��ارن( #��:�� #'YنDPOA ا� ������ت�� 

ا�� ه�7F(ام از اV�اد ذ�� 8(
 در د�G�س ن8�$( . م�ا�$# ه�� :0789، ه�'�، V�زن(ان و ��ی� ا��ام در د�G�س
��ض0 م0 ��ان( ����� ����د �/  Oی ،)8���� زن0�) ی� . �>G�ی( م@�lM/ چ�'#�� ��ا� ��8 ����� ���� ن��ی

�ان P /� 
)8 (��@� A�: ی0 از��( م�� *ن7/ در راهG'ای� ن��,># ����ران وا,( 8 ��ا� ����� ���ن ��Gدو�
�م/ ������ت م�ا�$# ه�� :0789 *م(
 ا�#GMن در و���Sان( �/ ن�م 
 . �'�ن0 ذ�� 8(

 
/ 	�ا� 5�$ 	� ��و6/ 56 راه#���6 از ��3 �6D56 و$�> دارم؟ �	0 ,��ز �� /��2�  

��� . A�: ی0 ه�� از��و��< م0 ��ان( م�L( ��8( ام� ��8 مl$�ر ن�'�G( ��ا� *م�د
 ��ز� ه� �(ام از ان�اع راه
)�8�� /G8و��< دا 
در #1�12، ��ن�ن ������ت م�ا�$# ه�� :V 0789�م0 را اراI/ م0 ده) �/ م8 (��@� . 0(

�� 

 ا�#��ان�( از *ن ا��LGد)8 
�lن(� /F��G� زم ن�'# ��اه0 . ( و در ای)E )�8د ام� ��ی( در ) ن���ر�)ای( �
( �/ ��8 ای) �( را .  ��ل دارن( ام�X �8د�X218ر دو �8ه( �/ ��A از ای) 8>�د �� ام��X ��د ��ی�( م0 �

 از �X� /<$8د م�3V ��ص�/ م0 ��ا� اG2�از. ام�X ��د
 ای( ام� ای) 8>�د �� اGP$�ر م�Lد *ن ص./ ن�a� 0ارن(
 .  ��د ذ�� ��د
 ای(�8DPOAد �/ ه�7F(ام از دو �8ه( ��8 �'0 ن8�$( �/ ن�مA را در 

 
0 &+��0 (�د را ���M� دادم .� � ��د؟� ا�� �I از ا��N 56 راه#���6 از ����2� 3/ �

)�� �uM ی0 از :. ��8 م0 ��ان�( *ن را��
 ,(ی( �(وی) ��( ا�� ��8 اگ ��Yاه�( م0 ��ان�( یO راه)8 (��@� A�
یO ����ر ی� م��1 ����'�ت م�ا�$# ه�� :0789 ه'O89: /� ،)�G ی� :���Gر��ن ���ی�( �/ م0 ��اه�( راه��ی0 از 

�( ی� ���u� ده�(� �uM د را�� 
)8 (��@� A�: . �� /Cان در را��در��0 در زم�ن �.�ن/ ��� �از از ه�G2ا� ا��
 �������0 ��ا� م�ا�$# از ��8 ��ی( ��GV/ �8د و ای) ��ر ���� چ/ �'0 ان�lم ���د �>G�ی) ای) م�ض�ع �/ چ/

�$0U ا�# /Y'0 ه�� نg� /دن ه��ر ن���د ���. 
 

/ .-�,� (�اه� دا, � $� / 56 راه#���6 از ��3 ���2/ ��0 دارم؟ 5��� 
( �/ *ی� یO در زم�ن :aی�ش، ����ر��Gن>� و دی�� ����'�ت م�ا�$# ه�� :0789 ��ی��g� از ����ران ی� م���1ن )

 0789: /1��� 

 دارن( ی� ���، و ا�� چ�) ا�#، ��ی( ی0g� O راه��ی0 را در :�ون()8 (��@� A�: ی0 از��راه

 ��د را �/ ��ن�اد
 و . ����ر ی� مa�� ��1ارن()8 (��@� A�: ـــ�یــ0 از�در ه� ص�رت، ��8 ��ی( �0g ه�� راه
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ه� �[ دی��� �(ه�( �/ 7V� م0 ��( Eزم ا�# �(ان( چ/ م@��lMت :0789 را م0 ��اه�( ی� ن��G789: 0ن، و 

 ��د را ���u� . ��اه�( �(ه�()8 (��@� A�: ی0 ه�� از��ام� ای) م�ض�ع را ن�9 �/ ی�د داG8/ ���8( �/ ا�� راه

 . ی(دادی( �0g ه�� �/ روز 8(
 *ن را در ا���Gر ه� �(ام از ای) اV�اد ��aار
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0G8ن �(م�ت �>(ا��) :*�>0 �/ اراI/ ده
 

 :0789 �(وی) ��د
 ام ______________________________ م)، - 1)8 (��@� A�: ی0 از�� یO راه

 : و ی0g� O ای) �( را �/ اV�اد زی� داد
 ام
 
 

 �LU)          ن�م
 

 *درس 
 

 �LU)          ن�م
 

 *درس 
 
 
 

�Xءام_________________ ______________________________________ 
 

Dری��________________________________________________________ 
 
 

ادار
 �>(ا8# وی�,��� و ادار
 ام�ر ��رم(ان وی�,��� �.# م1�رات ��ن�ن V(رال ای) ��و�8ر را ��ا� ��زی3 
 . ���ی� ��د
 ان(

) 
)8 �dی( ن)l�7/98 0U@V 3/06؛l� ، 
)8 �dی( ن)IHS :3/08 (  
 
 
 
 
 


