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 )اجلزء الثاني (
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الحق في التعمم. ويجب أن يكون التعميم في مراحمو األولى واألساسية عمى األقل لكل شخص 
بالمجان، وأن يكون التعميم األولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعميم الفني والميني، وأن ييسر 

 القبول لمتعميم العالي عمى قدم المساواة التامة لمجميع وعمى أساس الكفاءة.

 ةالفارسيبالمغة  الترجمة

مند شود. آموزش و پرورش الاقل تا حدودی  ىر کس حق دارد کو از آموزش و پرورش بيره
کو مربوط بتعميمات ابتدائی و اساسی است بايد مجانی باشد. آموزش ابتدائی اجباری است. 

ای بايد با شرايط تساوی کامل بروی ىمو باز باشد تا ىمو بنا باستعداد خود  آموزش حرفو
 مند گردند.  يرهبتوانند از آن ب
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لى تعزيز احترام اإلنسان  يجب أن تيدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كامال، وا 
والحريات األساسية وتنمية التفاىم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات 

لى زيادة مجيود األمم  المتحدة لحفظ السالم. العنصرية أو الدينية، وا 

 الفارسيةبالمغة  الترجمة



آموزش و پرورش بايد طوری ىدايت شود کو شخصيت انسانی ىر کس را بحد اکمل رشد آن 
ىای بشر را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاىم،  برساند و احترام حقوق و آزادی

يای نژادی يا مذىبی و گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستی بين تمام ممل و جمعيت
 ىمچنين توسعو فعاليتيای ممل متحد را در راه حفظ صمح تسييل نمايد.
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لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون 
 والمساىمة في التقدم العممي واالستفادة من نتائجو.

 الفارسيةبالمغة  ترجمةال

ىر کس حق دارد آزادانو در زندگی فرىنگی اجتماعی شرکت کند، از فنون و ىنرىا متمتع 
 گردد و در پيشرفت عممی و فوائد آن سييم باشد.
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أو األدبي أو  لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبة عمى إنتاجو العممي
  الفني

 الفارسية                         بالمغة  الترجمة

ىر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار عممی، فرىنگی يا ىنری خود 
            برخوردار شود.
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بطيران )إيران( لمجميع أنو فتح قسًما تحت إشراف يعمن المستشفى العام ومستشفى التوليد 
حامل ميدالية ذىبية من كمية الطب بباريس غير أقسام التوليد، وعمميات األذن  ---الدكتور 

واألنف والحنجرة لممتعودين عمى تعاطي األفيون والكحول، يراجع المرضى مكتب المستشفى 
 في أي وقت من أوقات النيار.

 رسيةالترجمة بالمغة الفا



، ںايران باطالع عموم مى رساند كو عالوه بر بخش ىائ زايما ---بيمارستان وزايستگاه 
داراى  ---جراحى گوش وحمق وبينى برائ معتادين بو ترياك والكل تحت نظر آقائ دكتر 

در تمام ساعاِت روز  ںمدال طالى عممى از دانشكده پژشكى پاريس بخشى دائر كرده، بيمارا
 ن مراجعو كند.بدفتر بيمارستا
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المؤسسة الفنية مستعدة لتصميح كل أنواع اآللة الكاتبة وأجيزة الراديو بأجرة تنافسية مع 
 % ألصحاب اآلالت الكاتبة وخاصة لممراقبين ولدوائر المؤسسات الوطنية.2التخفيض بنسبة 

 الترجمة بالمغة الفارسية

برائ تعمير ىر نوع ما شينيائ تحرير وراديو با نازكترين قيمت آماده است،  ---بنگاه فنى 
صدى سى بصاحبان ماشينيائ تحرير مخصوًصا بناظرين ودوائر بنگاىائ ممى تخفيف مى 

 دىد. 
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