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 رفع مسووليت

 

ساٌّواي حاضش جايگضيٌي تشاي هطاٍسُ حمَلي يا هطاٍسُ ليساًس ًوي تاضذ. تَصيِ هي ضَد كِ لثل اص ٍسٍد تِ 

 ضَد.  استفادُ حشفِ اي خذهات هطاٍسٓ اصتشاي ليساًس فٌاٍسي  ُيا هزاكش گفتگَ

تٌاتشايي، لَاًيي ٍ سٍيِ ّاي هالكيت فكشي تسياس تاالست.  دس ٍ ّوچٌييسشػت تغييش دس هحيظ تجاست تيي الوللي 

 هي ضَد.  ٍضؼيت فؼلي لَاًيي ٍ همشسات هلي، هٌغمِ اي ٍ تيي الوللي هالكيت فكشي تَصيِ  تشسسي

       آي تي سيًظشات هٌذسج دس ايي ساٌّوا، هتؼلك تِ ًَيسٌذگاى آًْاست ٍ لضٍهاً هٌؼكس كٌٌذُ ًظشات ٍايپَ ٍ 

 تاضذ.  يًو

           ّاي هتؼلك تِ آًْا تياًگش ايي اهش ًوي تاضذ كِ ٍايپَ ٍ  گاُ ٍبّا ٍ  ّا يا ساصهاى تصشيح تِ ًام ضشكت

 آًْا سا تاييذ ًوَدُ اًذ.  آي تي سي
 

 استفاده از مطالب راهنما
 

تِ ايٌكِ ضشايظ صيش  هٌَط ،هشٍج استفادُ گستشدُ اص هغالة هٌذسج دس ايي ساٌّوا هي تاضٌذ آي تي سيٍايپَ ٍ 

 سػايت ضًَذ:
 

 ّا يا تشگضيذُ ّايي اص ايي ساٌّوا تشاي  ، تجذيذ چاج، تَصيغ، ًوايص يا تشجوِ تخصسًٍَضت تشداسي

اسجاع دادُ  ًحَ تذييدس ايي صَست، تايذ تِ ساٌّوا اهكاًپزيش است.  استفادُ دس هماالت تذٍى اجاصُ لثلي

ّاي فٌاٍسي، يك  هزاكشُ ليساًس هثادلِ اسصش ـاص تشگشفتِ ضذُ/تجذيذ چاج ضذُ/تشجوِ ضذُ "ضَد: 

        ي )ٍايپَ( ٍ هشكض تجاست جْاًيشكشكاً تَسظ ساصهاى جْاًي هالكيت فكِ هطت ساٌّواي آهَصضي

 آي تي سيضتَس تِ ٍايپَ ٍ هضاف تش ايي، تايذ ًسخِ ّايي اص هماالت ه "هٌتطش ضذُ است. )آي تي سي(

 فشستادُ ضَد. 
  

  ٍ َتشاي تكثيش ٍ تشجوِ ايي ساٌّوا تشاي استفادُ تجاسي ٍ ّوچٌيي  آي تي سيهؼْزا، اجاصُ لثلي ٍايپ

 خاظ كطَسّاي هختلف ضشٍسي است.  ّايتغثيك آى تا ًياص
 

  ،ّاي آى دس صهاى تجذيذ چاج يا تشجوِ هجاص  ، للن چاج ٍ سًگلالةتغييش دادى هحتَا، عشح گشافيكي     

 ًوي تاضذ. 
 

  تغثيك يادضذُ صشفاً هحذٍد تِ اضافِ ًوَدى تغثيك ساٌّوا تا ًياص ّاي خاظ يك كطَس،  صَستدس

 هي ضَد.  دستشداسًذُ اعالػات هشتَعِ ٍفصلي جذاگاًِ 
 

 (5002) ٍايپَ/آي تي سي
 

ّيچ تخطي اص ايي اثش سا ًوي تَاى آهذ،  "استفادُ اص هغالة ساٌّوا"دس لسوت  فَقتِ ضشح تِ استثٌاي هَاسدي كِ 

، دس سيستن ّاي لاتل ًوَد تكثيشلثلي ساصهاى جْاًي هالكيت فكشي ٍ هشكض تجاست جْاًي  ٍ تذٍى اجاصُ هكتَب

الكتشٍاستاتيكي، ًَاس ّش ًَع ٍسيلِ اص لثيل ٍسايل الكتشًٍيكي، استفادُ اص تا  ٍتِ ّش ضكل يا ، رخيشُ كشد تاصياتي

 اسسال ًوَد.  هَاسد ديگشيا  سًٍَضت تشداسي تَسيلِ ػكاسيهغٌاعيسي، هكاًيكي، 
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 ديجبچِ 4

 

 ديباچه

 

 گذاردى ّن وٌبر در ثب ،(سي تي آي) جْبًي تجبرت هزوش ٍ( ٍايپَ) فىزي هبلىيت جْبًي سبسهبى

 هذاوزُ ثزاي آهَسشي راٌّوبي تْيِ در را خَد تَاى خَد، ثِ هخظَص هٌبثغ ٍ تجبرة ّب، هْبرت

 دٍ ّزداشتي  راسخ ثبٍر هشثَر، الذام اطلي ػلت. ًوَدًذ ثسيج فٌبٍري ليسبًس ّبي هَافمتٌبهِ

 ٍ ػوَهي ّبي شزوت ثزاي رلبثتي هشيت تبهيي در آى تَسيغ ٍ اًتمبل فٌبٍري،ايي وِ  ثز سبسهبى

 ثغَر ٍ رلبثتي ثسيبر تجبري هحيظ در يّبي هشبروت ايجبد ،ايٌىِ ديگز ٍاّويت دارد  خظَطي

 ّبي ثخش توبهي ثزاي فٌبٍراًِ ظزفيت سبختي است.ضزٍري  ،شذى الوللي ثيي حبل در اي فشايٌذُ

 ثب وشَرّبيي ٍ يبفتِ تَسؼِ ووتزوشَر ّبي  تَسؼِ، حبل در وشَرّبي در ٍيژُ ثِ التظبد،

 ثز جْبًي سغحي در ّب اًسبى سًذگي ويفيت ارتمبي ثزاي ثباليي اّويت اس گذار، حبل در التظبد

 تجبرت هزوش ٍ فىزي هبلىيت سهيٌِ در خَد تجزثِ ٍ عَالًي پيشيٌِ ثب ٍايپَ،. ثبشذ هي خَردار

 ّن رٍي را خَد جوؼي تجبرة ،تجبري ثخش ٍ ّب دٍلت ثِ ووه سهيٌِ در خَد تخظض ثب جْبًي

 ليسبًس ّبي هَافمتٌبهِ تذٍيي ٍ هذاوزُ در ثبيستِ وَشش وِ ًوبيٌذ هٌتمل را پيغبم ايي تب گذاردًذ

 . دارد اّويت هَفك فٌبٍري اًتمبل ثزاي
 

 0222 هِ هبُ اس را آهَسشي ّبيي وبرگبُ هشتزن ثغَر آي تي سي ٍ ٍايپَ راٌّوب، ايي تذٍيي اس لجل

. وزدًذ ثزگشار ٌّذ ثوجئي ٍ دّلي لغز، ِحدٍ جٌَثي، آفزيمبي تبٍى ويپ درهيالدي  0222 اوتجز تب

 وشَرّبي اس دٍلتي ٍ تحميمبتي ػلوي، طٌؼتي، تجبري، ّبي ثخش اس را وٌٌذگبًي شزوت آًْب

 استفبدُ هغبلت اسبس ثز وِ راٌّوب، ايي. وزدًذ جذة ٌّذ ٍ اػزاة هٌغمِ ،سثبى اًگليسي آفزيمبييِ

 وِ آٍرد هي فزاّن را فزطتي ثبشذ، هي گفتِ پيش آهَسشي ّبي وبرگبُ در شذُ آسهَدُ ٍ شذُ

 . ثبشٌذ داشتِ را تجزثِ ايي اس هٌفؼت وست اهىبى ٍسيؼتزي هخبعجبى
 

 حمَق عجك ثز وِ است ليسبًس عزيك اس فٌبٍرييه  اًتمبل يب تحظيل ٍ شٌبخت ثز راٌّوب توزوش

 اًمضبء ػلت ثِ وِ ّبيي فٌبٍري ثِ هزثَطايي راٌّوب  ثٌبثزايي،. است ديگزي ثِ هتؼلك فىزي هبلىيت

 ثغَر خبعز ّويي ثِ ٍ اًذ شذُ ػوَهي ّبي دارايي اس جشئي هبلىبًِ، حمَق رفتي ثيي اس ديگزِ ػلل يب

 . ثبشذ ًوي دستزسٌذ، در استفبدُ ثزاي رايگبى

 

 



 
 ديجبچِ 5

 

 درثزدارًذُ ٍ است فٌبٍري ليسبًس لزاردادّبي هذاوزُ خظَص در راٌّوبيي ارائِ ،ايي اثز ّذف

         هذاوزات. ثبشذ ًوي ليسبًس همزراتي ٍ حمَلي ّبي ٍيژگيدر هَرد  سيبدي ثسيبر هغبلت

     ّز ّذف. ثبشٌذ هي هتفبٍت خبطي هَلؼيت ّز در عجيؼي ثغَر ٍ ّستٌذ ػولي ّبيي چبلش

 ثِ ؛ًوبيذ ثزآٍردُ را عزفيي اًتظبرات ٍ ًيبسّب ػوذُ ثغَر وِ است تَافمي آٍردى ثذست اي هذاوزُ

      لَاػذي استَار ٍ دليك رٍشي، شىلي ثِ اثز ايي. ثبشذ ثزد ـ ثزد ًتيجِ درثزدارًذُ ديگز ػجبرت

 ثزاي را ػولي ًىبتي ٍ دادُ تَضيح را هتؼبرف حمَلي جَاًت ٍ هشتزن ػَاهل ثِ هزثَط ٍ اي پبيِ

 . هي وٌذ تَطيِ الذاهي ايٌچٌيي دشَاراطَالً  شزٍع
 

 ٍ هٌبست فٌبٍري ثِ دستيبثي ثزاي شوب » اثشار جؼجِ» اس لسوتي ثِ تجذيل راٌّوب ايي وِ اهيذٍارين هب

     ٍ اختزاع ّبي گَاّيٌبهِ اس ػولي ثزداري ثْزُ ثب هبلي ٍ تجبري فَايذ حذاوثز تحظيل ثزاي يب

 هذاوزات سهيٌِ در وبرثزدي داًش ايي وِ اهيذٍارين ّوچٌيي هب. شَد شوب هبلىيت تحت فٌي داًش

 وَچه، ثسيبر ّبي ثٌگبُ تَسؼِ ٍ سزيؼتز وبرآفزيٌي هَثزتز، فٌبٍري اًتمبل در ًمشي ،ليسبًس

 . گزدد جبًجِ ّوِ هلي التظبد تَسؼِ ٍ ثزٍت ايجبد ثبػث تجؼبً ٍ ثبشذ داشتِ هتَسظ ٍ وَچه

 

  

 

  

 

 

 

 

 



              
 تمذيز ٍ تؾىز 6

 

 تقدير و تشكر
 

جاى اعتًَييِز، ديَيظ واليغَى ويَ، هلثَرى، اعتزاليا، هؾاٍر ٍايپَ، ًگارػ لغوت عوذُ اي اس هتي را تز عْذُ 

داؽتٌذ، در هَرد ؽٌاعي ّا هؾاروت ًوَدُ اًذ ٍ تَصيِ ّاي فٌي ّوِ جاًثِ اي را ارائِ ًوَدًذ. ٍي ّوچٌيي 

 راٌّواي اصلي در وارگاُ ّاي آهَسؽي تَدُ اعت. 
 

، در تذٍيي ؽزٍط ًوًَِ ٍ تَافمٌاهِ ّا ٍ آي تي عي، اعتاد حمَق تيي الولل، داًؾگاُ گٌت تلضيه، هؾاٍر جَّاى اراٍ

 هَردؽٌاعي ّا هؾاروت داؽتِ اًذ. ٍي ًيش وارگاُ ّاي آهَسؽي را راٌّوايي وزدُ اعت. تزخي اس ّوچٌيي 
 

     ِ يافتِ، پزٍصُ را، اس جولِ وتز تَععارا، ٍايپَ، هتصذي تزًاهِ ريشي ارؽذ، لغوت وؾَرّاي وتاهارا ًاًاياوّ

در ًگارػ هتي هؾاروت ، ًوَدُ ٍ ّواٌّگ وزدُ اعت ايذُ پزداسي ّاي آهَسؽي ٍ وارّاي هؾاٍريي را، وارگاُ

 اعت.  ًوَدًُوَدُ، رٍػ ّا را ّواٌّگ وزدُ ٍ راٌّوا را ًْايي 
 

          ، در جَاًة حمَلي تجارت تيي الوللي، هؾاٍر ارؽذ، آي تي عيجيي فزاًغيظ تَروَ، هزوش تجارت جْاًي، 

تزگشاري  راٌّوا ٍ را در تْيِ آي تي عيگارػ هتي عْين تَدُ ٍ هؾاروت ً، در راُ اًذاسي پزٍصُ ّوىاري ًوَدُ

 ّواٌّگ وزدُ اعت.  ّاي آهَسؽي وارگاُ
 

ٍ راُ اًذاسي  ايذُ پزداسيرا  وَريىثال عيٌه جايا، ٍايپَ، هذيز، لغوت ؽزوت ّاي تا اًذاسُ وَچه ٍ هتَعط، پزٍصُ

ًوَدُ ٍ راٌّوا را تزاي تاال تزدى  پيؾٌْاد، تخؼ ّايي اس هتي را وزدًُوَدُ ٍ راٌّوايي ٍ پؾتيثاًي راّثزدي را ارائِ 

 ٍضَح، اًغجام ٍ لذرت اًتمال پيام ّاي اصلي هَرد تاستيٌي لزار دادُ اًذ. 
 

 تاهيي وٌٌذُ تخؼ خذهات پؾتيثاًي تجاري، در راُ اًذاسي پزٍصُ ّوىاري ًوَدُ ٍ ،، هذيزآي تي عيآر تذريٌات، 

 اعت.  تَدُراٌّوايي ٍ پؾتيثاًي راّثزدي 
 

ويفل ؽٌىَرٍ، ٍايپَ، لائن همام هذيز، لغوت وؾَرّاي ووتز تَععِ يافتِ، گزايؼ آتي راٌّوا تزاي تاهيي ًياسّاي 

        ارائِ پؾتيثاًي ٍ راٌّوايي ،در تواهي هزاحلدر تىويل راٌّوا ٍ  را هطزحاؿ وؾَرّاي ووتز تَععِ يافتِ خ

 . وزدُ اًذ
 

  ارائِ ًوَدُ اًذ.در تْيِ راٌّوا ّايي را ى ، رئيظ، تخؼ خذهات هؾاٍرُ اي تجاري، رٌّوَآي تي عييي هيتشل، اثع
 

ا در ايزٍايي، واليفزًيا، اياالت تزيظ اف. تزاياى، هتصذي ليغاًظ ارؽذ، هزالثت ّاي درهاًي، داًؾگاُ واليفزًييتي

هتحذُ آهزيىا، پيؼ ًَيظ را هَرد تاستيٌي لزار دادًذ، هَضَعات هْوي را رٍؽي ًوَدًذ ٍ ًظزات وتثي هثغَطي را 

 ارائِ ًوَدًذ.  "ليغاًظ يه هَافمتٌاهِهزٍري تز "تِ ٍيضُ در خصَؿ فصل چْارم، 
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، وويغيَى ارٍپا، تزٍوغل، پيؼ ًَيظ را هَرد آر عي()جي ذيز ليغاًظ، هزوش تحميك هؾتزن هزيٌگ، گتَهاط 

تاستيٌي لزار دادًذ، هَضَعات هْوي را رٍؽي ًوَدًذ ٍ ًظزات وتثي هثغَطي را تِ ٍيضُ در خصَؿ فصل چْارم، 

 ، ارائِ ًوَدًذ. "ليغاًظ يه هَافمتٌاهِهزٍري تز "
 

 هىتَب آًْا تغيار لذرداًي هي ؽَد: اس هؾاروت اؽخاؿ سيز )تِ تزتية حزٍف الفثا( تِ خاطز ارائِ ًظزات
 

 فيليپِ تاچتَلذ، ٍايپَ، دايزُ حمَق اختزاعات، تخؼ عياعت گذاري اختزاعات. 
 

 .ؽزوت ّاي تا اًذاسُ وَچه ٍ هتَعط، ٍايپَ، هؾاٍر، لغوت اعتثاى تارٍى
 

 ّاي ًَيي. عيٌتيا وٌذي، ٍايپَ، هذيز، لغوت هالىيت فىزي ٍ فٌاٍري
 

 ايپَ، هتصذي تزًاهِ ريشي ارؽذ، دايزُ حمَق اختزاعات، تخؼ عياعت گذاري اختزاعات.يَالًذ وَئىلثزگش، ٍ
 

َّس لَئيظ ّزط ٍيگيل، ٍايپَ، هعاٍى هذيز ٍ رئيظ، دايزُ خذهات اطالعات هالىيت صٌعتي، لغوت خذهات سيزتٌايي 

 ٍ تزٍيج ًَآٍري.
 

 ٍ هتَعط.وزيغتَفز واالًج، ٍايپَ، هؾاٍر، لغوت ؽزوت ّاي تا اًذاسُ وَچه 
 

 اليشاتت هارچ، هؾاٍر، دايزُ حمَق ادتي ٍ ٌّزي ٍ حمَق هزتثط ٍ رٍاتط صٌعتي.
 

ٍيىتَر ًاتْاى، ٍايپَ، هؾاٍر، آوادهي جْاًي ٍايپَ ٍ لغوت تَععِ هٌاتع اًغاًي، ادارُ تزًاهِ ريشي راّثزدي ٍ 

 تَععِ عياعي، ٍ آوادهي جْاًي ٍايپَ.
 

 ؽزوت ّاي تا اًذاسُ وَچه ٍ هتَعط. چزيي علي راّوي، ٍايپَ، هؾاٍر، لغوت
 

 اعتزيٌيَاعا راٍ پواراجَ، هؾاٍر عاتك ٍايپَ، لغوت حمَق ادتي ٍ ٌّزي.
 

 د، ٍايپَ، هؾاٍر ارؽذ، دفتز اجزايي هذيز ول.ٍلشلي ؽزٍ
 

 ي ٍرتاٍّذ، ٍايپَ، هؾاٍر، لغوت ؽزوت ّاي تا اًذاسُ وَچه ٍ هتَعط.يلي
 

 ٍ رئيظ، دايزُ تَععِ حمَلي، هزوش داٍري ٍ هياًجيگزي ٍايپَ.وزيغتيي ٍيچارد، ٍايپَ، هعاٍى هذيز 
 

 جاء وپ يَى )هزحَم(، ٍايپَ، هؾاٍر ارؽذ، لغوت هذيزيت راّثزدي هعاّذُ ّوىاري در ثثت اختزاعات.
 

 ٍيزاعتار
 

 هتي را ٍيزاعتاري ًوَدُ اًذ.  آي تي عيجفزي لَدط، هؾاٍر 
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 درباره راهنما

 

ّذف ايي راٌّوا ارائِ داًص ٍ ايداد درك پايِ اي تزاي هذامزُ هَافقتٌاهِ ّاي ليساًس فٌاٍري است. 

قزارداد هَفق ًيش ايي راٌّوا تاييذي تز اّويت هذامزات در ًائل آهذى تِ يل قزارداد هَفق است ٍ 

تاهيي مٌٌذُ هػالح عزفيي ٍ تٌاتزايي هَرد قثَل آًْاست. هقتضاي ليساًس ٍخَد راتغِ هستوز 

اس ضزايظ قزارداد خزسٌذ ًثاضذ، راتغِ هشتَر  ر غَرتي مِ يني اس عزفييعزفيي تا ينذيگز است ٍ د

ِ ضزٍط آى هَرد قثَل هوني ًخَاّذ تَد. يل راتغِ خاري هَفق تز پايِ قزاردادي ضنل هي گيزد م

 ّز دٍ عزف تاضذ. تا تَخِ تِ ايي ضزايظ، اّويت هذامزُ را ًوي تَاى ًاچيش پٌذاضت. 
 

در ًگارش ايي راٌّوا فزؼ تز ايي تَدُ است مِ خَاًٌذُ داًص قثلي يا تخػع هختػزي را درتارُ 

ٍّلِ ًخست تا  هالنيت فنزي ٍ ليساًس دارد. هَضَػاتي مِ تَسظ ايي راٌّوا ارائِ هي ضَد، در

تزاي مِ اّذافي آهَسضي تْيِ ضذُ ٍ تِ ّويي دليل هَثزتزيي ًَع تْزُ تزداري اس آى سهاًي است 

ايي ّذف را ًيش دًثال هي مزدُ اًذ مِ راٌّوا،  ،آهَسش هَرد استفادُ قزار هي گيزد. اها تْيِ مٌٌذگاى

س ايي رٍ، راٌّواي حاضز هي تَاًذ راٌّوايي ّايي ملي را در هذامزات ليساًس فٌاٍري ارائِ ًوايذ. ا

ّايي مِ تا اهَر هزتَط تِ فٌاٍري سز ٍ مار دارًذ، حقَقذاًاًي مِ  تزاي اضخاظ ٍ ضزمت

قزاردادّايي ليساًس فٌاٍري را تزرسي هي ًوايٌذ، هختزػيٌي مِ قػذ تداري مزدى اختزاػطاى را 

زٍيح، اخزا ٍ هذيزيت هسائل دارًذ، داًطدَياى ليساًس فٌاٍري ٍ هقاهات دٍلتي مِ هسٍَليت ت

 هزتَط تِ ليساًس فٌاٍري در سغح هلي را دارًذ، خالة تَخِ تاضذ. 
  

تا در ًظز گزفتي پيچيذگي هَافقتٌاهِ ّاي ليساًس، هَضَػات هتٌَػي تِ ايي حَسُ ارتثاط پيذا     

ذُ را تزرسي هي مٌٌذ. تِ ّز حال، متاتي هقذهاتي اس ايي دست ًوي تَاًذ تسياري اس هَضَػات يادض

مٌذ يا حذاقل تقذر مفايت تَضيح دّذ. هَضَػاتي هاًٌذ ٍرضنستگي ٍ اػسار، استاًذاردّا، 

ليساًس هسٍَليت ًاضي اس تَليذ، تيوِ، سَء استفادُ اس گَاّيٌاهِ اختزاع، رقاتت، آداب حزفِ اي، 

ّاي  تٌْا هثال دٍلتي، ليساًس داًطگاّي، هاليات، هسائل تؼذ اس ليساًس ٍ حساتزسي هالنيت فنزي

زٍ تزرسي اها در ٍراي قلو ،هَضَػاتي ّستٌذ مِ ارسش تزرسي خشئي يا تفػيلي را دارًذ اس

ّذف ايي راٌّوا، ارائِ هقذهاتي در هَرد هسايل اغلي مِ در خزياى . راٌّواي حاضز قزار هي گيزًذ

رسيذگي تِ  هذامزات ليساًس فٌاٍري هغزح هي ضًَذ ٍ ارائِ ًنات ػولي در خػَظ تْتزيي ًَع

تٌاتزايي، فػل اٍل هفَْم ليساًس را هؼزفي هي ًوايذ ٍ ايي اهز مِ چزا تايذ  هسايل هشتَر هي تاضذ.
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          آهادُ ساسي تَام تا  اّويتدر هَرد فػل دٍم، در مٌار گذارد. آًزا ليساًس را هذ ًظز قزارداد يا 

ّويتِ مسة اعالع تغَر هٌاسة، . ايي فػل تز اضَدتحث هي  سخت مَضي تزاي هذامزات ليساًس

تؼييي اّذاف تداري، ارسياتي پيطاپيص ًقاط قَت ٍ ضؼف ٍ تذارك راّثزد هٌاسة تزاي هذامزات 

تاميذ هي ٍرسد. فػل سَم راٌّوايي ّايي را در هَرد ًحَُ ارسش گذاري فٌاٍري ارائِ هي ًوايذ. 

يزالذمز، در هَرد هَضَػات ليساًس هي تاضذ. فػل اخ هَافقتٌاهِ ّايفػل چْارم، هزٍري تز 

ّاي اس ضزٍط  ٍ تسياري اس آًْا را تا عزح هثال مزدُليساًس تحث  هَافقتٌاهِ ّايهتذاٍل در  امثزاً

اهناى ًائل  ،قزاردادي ضزح هي دّذ. فػل پٌدن اّويت هذامزات را يادآٍر هي ضَد ٍ تاميذ هي مٌذ

ٍ اغزار هي ًوايذ مِ ًائل اس عزيق هذامزات حاغل هي ضَد تَافق هَرد رضايت عزفيي  ضذى تِ

در هَرد مِ  آٍردُ ضذُ تزد داراي اّويت است. در ضوائن، هَضَػات ديگزي ـ آهذى تِ تَافقي تزد

هقذهِ اي تز هالنيت  1.6. ضويوِ را ارائِ هي مٌٌذتيطتزي  اتتَضيحهسائل هغزح ضذُ در راٌّوا 

ساختار يل "ب . 1.6ٍ ضويوِ  "هَافقتٌاهِسز فػل ّاي "ي اس الف هثال .1.6فنزي است، ضويوِ 

مِ هي تَاًذ در است  "ارسياتي هذامزُ مٌٌذُ"پزسص ًاهِ  1.6 ضويوِهي تاضذ.  "ليساًس هَافقتٌاهِ

در تز دارًذُ ًنات  1.6تزًاهِ اي آهَسضي تزاي هذامزُ هَرد تْزُ تزداري قزار گيزد ٍ ضويوِ 

ّاست ٍ ضويوِ  هَافقتٌاهِاس  ًوًَِ ّايي 1.6ضويوِ  .هي تاضذ َافقتتِ  دستياتيسَدهٌذي تزاي 

     هغالؼِ تزاي آهَسش  هي تَاى اس هَارد تحت ٍتؼذادي هَرد ضٌاسي است تزدارًذُ در 1.1

ليساًس استفادُ ًوَد ٍ ًْايتاً ضويوِ  هَافقتٌاهِ ّايهذامزُ مٌٌذگاى تالقَُ در هَرد ٌّز هذامزُ 

هي تَاى اس هغالة ايي  ٍرٍسُ است  پٌحمارگاُ آهَسضيِ  يل خذٍلي پيطٌْادي تزايتزدارًذُ در 1.6

 راٌّوا تِ ػٌَاى هٌثغ آهَسش در مارگاُ يادضذُ استفادُ مزد. 
 

تايذ تا در  ،ّز هَقؼيت ليساًسي هٌحػز تِ فزد است. اغَلي مِ در ايي راٌّوا تَضيح دادُ ضذُ اًذ

فزايٌذي پيچيذُ ٍ  ،تنار تستِ ضًَذ. ليساًس فٌاٍري آهذُتَخَد ًظز گزفتي ضزايظ خاظ هَقؼيت 

ًذُ هَضَػات فٌي، هالي، حقَقي ٍ غيزُ هي تاضذ. در حالي مِ ًگارش ايي راٌّوا رتزدادر ٍخغيز 

ًنات فٌي تزدارًذُ حذامثز درّوچٌيي مِ تِ راحتي هَرد هغالؼِ قزار گيزد ٍ  تَدُ استتِ گًَِ اي 

، سادگي ارائِ هغالة ًثايذ هَخة گوزاّي خَاًٌذُ ٍ پيذايص اًتظار تاضذ هوني تزاي هزاخؼِ تيطتز

ليساًس گزدد. تٌاتزايي تَغيِ هي ضَد، اضخاغي مِ تِ هذامزاتي  هَافقتٌاهِ ّايسَْلت هذامزُ 

، تزخيحاً حقَقذاًاًي تا تخػع ليساًس، مٌٌذ، فزدي تا مفايت ٍ حزفِ اياس ايي دست ٍرٍد پيذا هي 

ا قادر تِ ارتقاي خَاًٌذُ ر هي ضَد مًِذ. راٌّوا در غَرتي تِ ّذف اغلي خَد ًائل تِ مار گيزرا 

اّويت فزايٌذ هذامزُ ٍ  امزات ليساًس، اّويت آهادُ ساسي،ًسثت تِ هسائل مليذي در هذ درك خَد
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. خَاًٌذُ ّوچٌيي تِ ايي ًتيدِ ًوايذ پيص اس اًؼقاد ّز هَافقتٌاهِ اي ضزٍري ػول تِ تناليفاّويت 

تزد تزاي عزفيي تاضذ. تِ ػثارت ديگز،  ـ خَاّذ رسيذ مِ ليساًس هَفق تايذ در تزدارًذُ ًتيدِ تزد

 دٍ عزف را تاهيي ًوايذ. ّز ًتيدِ اي مِ اًتظارات تداري 
 

ًظز تِ ايٌنِ راٌّوا اّذافي تؼليوي ٍ آهَسضي دارد، استفادُ اس هغالة هٌذرج در آى، هٌَط تِ رػايت 

تغَر خاظ، تغثيق هلي ايي ضَد. تَغيِ ٍ تطَيق هي ضزايظ هػزح در قسوت رفغ هسٍَليت، 

 داًذ.  هحتَاي آًزا تزاي استفادُ مٌٌذگاى هٌاسثتز ٍ ػولي تز هي گز سيزا ،پيطٌْاد هي گزددراٌّوا 
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 مقدمه مترجم
 

 ثب قشاسدادّبٕ ل٘ؼبًغ فٌبٍسٕ كبسثشدٕ ، آؿٌبٍٖٗ ػالقِ ؿخصٖ ثٌب ثِ ضشٍست ّبٕ كبسٕ

هٌبثغ كبسثشدٕ ثِ صثبى ٍ دس حبلٖ كِ  هَسد تَجِ اٌٗجبًت ثَدُ اػت. دس اٗي خصَفّوَاسُ 

ًگبّٖ ّن ثِ   ّب ٗب هقبالت فبسػٖ كِ دس كٌبس هؼبئل ًظشٕ، ٗبفتي كتبةؿبٗذ  ،فشاٍاًٌذاًگل٘ؼٖ 

تشجوِ كتبثٖ هٌبػت ٍ ً٘بص ثِ  ،ثِ ّو٘ي ػلت. جبؿذًكبت كبسثشدٕ داؿتِ ثبؿٌذ، كبس ػبدُ إ ً

      س هَسد قشاسدادّبٕ ل٘ؼبًغ فٌبٍسٕ احؼبع ثب ٍٗظگٖ ّبٕ كبسثشدٕ ثِ صثبى فبسػٖ د

ٍجَد ، ٘نثشخَسد هٖ كٌثِ آى اص هٌبثغ ػلوٖ  ثشخٖهـكلٖ كِ احتوبالً دس تشجؤ  اهبهٖ ؿذ. 

اگش چِ  ٍ دس اٗي هٌبثغ هٖ ثبؿذ خبفٗك كـَس  هشثَط ثِ ل ّب ٍ تفؼ٘ش ّبٕ تفص٘لِٖحل٘ت

 هتي تشجوِ ؿذٓؿبٗذ  ، ٍلٖاػتثشإ داًـوٌذاى ػلَم تطج٘قٖ جزاة  اٗي قج٘ل هٌبثغهطبلؼٔ 

ثشإ اؿخبصٖ كِ ثِ دًجبل آؿٌبٖٗ ثب ًكبت اػتبًذاسد ٍ كبسثشدٕ ٗك ؿبخِ اص  هزكَس هٌبثغ

ٍاٗپَ  ،اٗي كتبة ًگبسًذگبى. ثبؿذكبسائٖ الصم سا ًذاؿتِ ّؼتٌذ،  دس ػشٗؼتشٗي صهبى هوكي داًؾ

ثشدٕ ً٘ض دس كٌبس طشح ّش هؼئلِ، ًكبت ػولٖ ٍ ًوًَِ ّبٕ كبس ،ًوَدُ اًذكَؿؾ  ٍ إٓ تٖ ػٖ،

 ٍٗظُ اگش چِ كِ ثبؿذتوشكض ساٌّوب ثش سٍٕ اػتبًذاسدّب ٍ هؼ٘بسّبٖٗ  ّوچٌ٘ي،آٍسدُ ؿَد ٍ 

گشفتِ ٍ هٌبط ٍلٖ دس ػ٘ي حبل دس ثؼ٘بسٕ اص كـَسّب هَسد پزٗشؽ قشاس  ،ٌذً٘ؼتّ٘چ كـَسٕ 

  . ثَدتَجِ٘ پزٗش اٗي كتبة فَق، تشجؤ هشاتت ذ. ثٌبثشاٗي، ثب تَجِ ثِ ٌثبؿػول 
 

ثوبًذ، خَاًٌذٓ هتي  ٍفبداسثِ هتي اصلٖ  ،دس تشجوِكَؿؾ ًوَدُ، دس ػ٘ي حبل كِ  ً٘ض هتشجن

دس فبسػٖ ًؼجت ثِ هطبلت هطشٍح دس ساٌّوب احؼبع ث٘گبًگٖ ًكٌذ، اهب احتوبالً ثبٗذ پزٗشفت كِ 

ّوچٌ٘ي . ٗب حذاقل صهبى ثؼ٘بس صٗبدٕ سا هٖ طلجذ جوغ اٗي دٍ ػٌصش ّوَاسُ هوكي ً٘ؼت ،تشجوِ

ٖ هتي اصلٖ ثِ ثب صفحِ آساٗ تشجوِ ؿذُصفحِ آساٖٗ هتي  ،تب حذ هوكي اٗي ثَدُ كِػؼٖ ثش 

ثِ  آًشا كِ ثِ ّو٘ي دل٘ل، هتشجن خَد داؿتِ ثبؿذهـبثْت  ،ػَْلت هشاجؼِ جْت ،صثبى اًگل٘ؼٖ

 . اػت ذُ٘سػبًاًجبم 
 

 قؼوت هذٗش جبٗب، ػٌ٘ك كَسٗكجبلحوبت دكتش الصم هٖ داًن كِ اص ص خَٗؾثش  هجبلدس اٗي 

       جبم اٗي پشٍطُ هذَٗىاًساُ اًذاصٕ ٍ ٍاٗپَ كِ  هتَػط ٍ كَچك اًذاصُ ثب ّبٕ ؿشكت

ٌوبٗن. ّوچٌ٘ي اص ػشكبس خبًن ًجو٘ب سح٘وٖ، ثكوبل قذسداًٖ ٍ تـكش سا ، اٗـبى اػت تالؽ ّبٕ

 ـبىثِ خبطش ّوكبسٗ ،ٍاٗپَ هتَػط ٍ كَچك اًذاصُ ثب ّبٕ ؿشكت قؼوتكبسؿٌبع اسؿذ 
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ّبٕ اٗـبى رث٘ح اهلل صبدقٖ، كِ ّوَاسُ اص تؼل٘وبت ٍ تَصِ٘آقبٕ فبضل،  اػتبداص ػپبػگزاسم. 

ً٘ض  ثبثبئٖػلٖ حؼيهٌْذع  ،دٍػت ػضٗض اص. ل٘ؼٖ ثْشُ هٌذ ثَدم، ثؼ٘بس هوًٌَندس صثبى اًگ

 تـكش هٖ كٌن.  ؿبىػَدهٌذ ساٌّوبٖٗ ّبٕاسائِ  دل٘لثِ 
  

. ثٌبثشاٗي، ًٖ دٗگش فبقذ اٗشاد ٍ اؿكبل ً٘ؼتوبًٌذ كلِ٘ آثبس اًؼبّ ،حبضشًْبٗتبً اٌٗكِ تشجوِ 

اٗي اثش  ٍ استقبٕ ػطح دقت ٍ صحت تشجؤ اطالع ٗبفتي اص ًظشات ؿوب هبٗٔ خشػٌذٕ اٌٗجبًت

 خَاّذ ؿذ. 

 

                         جبثش َّؿوٌذ                                                                                              

 خَسؿ٘ذٕ 1331هبُ  اػفٌذتْشاى،                                                                                  

 
Email: hooshmand.kouchi@gmail.com   
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 مقدمه ـ چرا ليسانس؟ .   1

 

ي ّاي ائآفشيٌٌذگي تطشي تثذيل تِ داس يذُ ّا، ًَآٍسي ّا ٍ ديگش ًوَدّاي تيشًٍي لذستِا

 ّواًٌذذ. ًخػَغي ضذُ ٍ تَسيلِ حمَق اص هجشاي ًظام هالىيت فىشي هَسد حوايت لشاس هي گيش

حمي وِ تَسف هاله داسائي  يؼٌي  تل خشيذ ٍ فشٍش هي تاضٌذ. ليساًسهال، آًْا داسائي ّايي لا

ايٌچٌيٌي تِ ديگشي تشاي تْشُ تشداسي اص داسائي هضتَس اػكاء هي گشدد دس حالي وِ هاله ّوچٌاى 

    سٍش هْوي تشاي تَليذ اسصش اص ايي داسائي ّا هحسَب  الىيت خَد سا تش آى حفظ هي ًوايذ ه

استفادُ وٌٌذگاى  تيي تؼذاد تيطتشي اصغ دسآهذ هي تاضذ، فٌاٍسي سا دس . ليساًس هَجذ هٌثضَدهي 

ِ ٍ تجاسي ساصي دس جْت تَسؼ ٍاوٌص ياسٍ تَسؼِ دٌّذگاى تالمَُ تَصيغ هي ًوايذ ٍ هاًٌذ يه 

 . تيطتش ػول هي وٌذ
 

رّي اًساى اضاسُ داسد. ًظام حمَلي هالىيت فىشي ايي تشًٍذاد  آفشيذُ ّايشي تِ هالىيت فى

تثذيل هي ًوايذ. ًثَؽ ٍ تيٌص  ،ًَآٍساًِ ٍ هثتىشاًِ سا تِ هال ٍ دس ًتيجِ تِ داسائي ّاي لاتل اًتمال

جذيذ ٍ/يا اغيل ٍ هَاسد  تطشي تِ ضىل ايذُ ّا، اختشاػات، اقالػات، تياى ّاي هثتىشاًِ، داًص

هوىي است دس هحػَالت يا خذهاتي تِ واس گشفتِ يا تِ  ٍذ تجلي هي ياتًاهلوَسي اص ايي دست 

آًْا هشتَـ ضًَذ وِ ها دس صًذگي سٍصهشُ خَد تسياس تِ آًْا ٍاتستِ هي تاضين. تٌاتشايي فٌاٍسي 

دس  ػيُ ّاي دادُ اي، تياى ّاي اتذافٌي، اقالػات هحشهاًِ، ًشم افضاس ٍ پايگا تىويلي، داًص ٍ جذيذ

ضيًَي، ي، وتاب ّا، ًوايص ّا، فيلن ّا، ًَاسّاي ٍيذيَئي، تَليذات تلَّا دستَسالؼول تذٍيي

چٌذ سساًِ اي، تػَيش، ساتمِ ٍ حسي ضْشت هشتثف تا اساهي واالّا ٍ خذهات لاتل آثاس هَسيمي، 

تخص  هالىيت فىشي ٍلَاًيي سيؼي اص اػتواد، ضٌاسِ ّاي تجاسي ٍ غيشُ هي تَاًٌذ تَسف قيف ٍ

ّاي خاغي اص لَاًيي هشتَـ تِ سلاتت غيش هٌػفاًِ هَسد حوايت لشاس گيشًذ. لَاًيي هالىيت فىشي 

ضاهل لَاًيي حاون تش گَاّيٌاهِ ّاي اختشاع، هذلْاي اضياء هػشفي، اسشاس تجاسي، ػالئن تجاسي، 

اي هذاسّاي هجتوغ، پايگاُ ّاي دادُ اي غيش ًطاًِ ّاي جغشافيايي، قشح ّاي غٌؼتي، تَپَگشافي ّ

اغيل، اسلام جذيذ گياّاى ٍ حمَلي ادتي ٍ ٌّشي ٍ هشتثف هي تاضٌذ. تشاي هشٍسي هختػش تش 

 . سا تثيٌيذ 6.1ضاخِ ّاي اغلي حمَق هالىيت فىشي ؾويوِ 

 

 



              
. همذهِ ـ چشا ليساًس؟1 14  

 

 اسي لشاسداسائي ّاي فىشي سا هي تَاى تَسف هاله يا تا هجَص هاله تَسف ديگشاى هَسد تْشُ تشد

هالىيت  1داد. يىي اص قشلي وِ ديگشاى هي تَاًٌذ اص هالىيت فىشي تْشُ تشداسي ًوايٌذ، ليساًس 

تِ سادگي تِ هؼٌاي هجَص ٍاگزاس ضذُ تَسف هاله  "ليساًس"فىشي اص جاًة هاله هي تاضذ. ولوِ 

تش قثك ضشايف ٍ ليَد تَافك ضذُ ٍ تشاي  ْاحمَق هالىيت فىشي تِ ديگشي تشاي استفادُ اص آً

 غشافيايي هطخع ٍ تشاي هذتي هَسد تَافك هي تاضذ. هؼيي دس للوشٍيِ ج هٌظَسي
 

 شسسي لشاس هي گيشد وِ ػثاستٌذ اص؛ليساًس هالىيت فىشي اغلة دس سِ ضاخِ ٍسيغ هَسد ت

ثليغاتي. تِ ّش حال ٍ ليساًس ػالئن تجاسي ٍ ت سي، ليساًس اًتطاسات ٍ سشگشهي ّاليساًس فٌاٍ

      ٍيژگي ّاي هخػَظ تِ  ،ضاخِ ّاي هضتَس واهالً هجضاي اص ّن ًوي تاضٌذ. ايي ساٌّوا

ليساًس ّاي اًتطاسات ٍ سشگشهي ّا ٍ ّوچٌيي ػالئن تجاسي ٍ تثليغاتي سا هَسد تشسسي لشاس 

      ًذُ ًوي دّذ. توشوض آى تش هزاوشُ ليساًس فٌاٍسي خَاّذ تَد وِ تكَس ػوذُ دستشداس

ليساًس ًشم افضاس وِ دس تشخي اص وطَسّا ّوچٌيي گَاّيٌاهِ ّاي اختشاع ٍ اسشاس تجاسي است. 

وشٍ ليساًس فٌاٍسي تَسيلِ حمَق اختشاػات هَسد حوايت لشاس هي گيشد ٍ تٌاتشايي هي تَاًذ دس لل

 . هَسد تشسسي لشاس ًگشفتِ استايي ساٌّوا  تاضذ، دس
 

 رقابتي شده و همچنان رقابتي مي مانند؟ها  چگونه شركت    
 

ّايي وِ دس  ، تٌْا ضشوتخَاٌّذٍُ  سشيغ دس التػاد هثتٌي تش تاصاس جْاًي ضذُ، دس حال حشوت

اسائِ واالّا ٍ خذهات تْتش تا ليوت ّاي پاييي تش استوشاس هي ٍسصًذ، سلاتتي، سَدآٍس ٍ هَفك 

َلي تشتش تاضذ. تشاي هثال، هوىي است هحػَلي جذيذ يا هحػ ،ّستٌذ. هحػَل تْتش هي تَاًذ

حاغل ضَد وِ اص قشيك واّص صهاى تَليذ ٍ/يا اي تىويل يافتِ ساخت هحػَل تشتش اص فشايٌذ 

همشٍى تِ غشفِ تش تاضذ. هوىي است ايٌچٌيي هحػَلي تِ دليل ٍيژگي ّا،  ،استفادُ اص هٌاتغ ووتش

 ل تشتش تاضذ. اص ايي دالي هجوَػِ ايويفيت تاالتش يا ّضيٌِ ووتش يا 
 

                                                            
 . ليساًسليساًس هالىيت فىشي ٍ اًتمال فٌاٍسي ػَاهل هْوي دس اتحاد ساّثشدي، هطاسوت تجاسي ٍ لشاسدادّاي تحَيل وليذ ّستٌذ 1

داسائي ّاي فىشي است ٍ دس للوشٍ هفَْم ػام اًتمال فٌاٍسي لشاس هي گيشد.  اًتمال  دس فَق آهذ، يه ًَع اص ليساًسفٌاٍسي ّواًكَس وِ 

يا دس صهيٌِ اي واهالً جذيذ تَسف  هطاتِ ّواى اًتمال فٌاٍسي هَجَد تشاي استفادُ تَسف استفادُ وٌٌذُ جذيذ دس صهيٌِ واستشد ،فٌاٍسي

ؼاليتي تِ سادگي تؼلين يا تِ ػوَهيت تِ واسگيشي واسگشاى هاّش دس جْت اػتثاس استفادُ وٌٌذُ هطاتِ يا جذيذ هي تاضذ. هي تَاى آًشا تا ف

 ليساًس فٌاٍسي ػولي ًوَد.  هَافمتٌاهِ ّايدستشداسًذُ  ّايتخطي تِ لشاسداد
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 ليوتي دس آًشا ٍ دادُ پاسخ ،تْتش يا جذيذ خذهات ٍ واالّا تشاي سا تماؾا ّا ضشوت چگًَِ
       ايي ّاي سٌتي سضذ التػادي يؼٌي صهيي، واس ٍ سشهايِ تيص اص سلاتتي ػشؾِ هي ًوايٌذ؟ هحشن

وِ دس غيش ايي  ًوي تاضٌذ ّايي هضيت سلاتتي الصم تشاي ايجاد تفاٍت دس تيي ضشوت تاهيي وٌٌذُ

 . پاسخ دس فٌاٍسي جذيذ يا تىويلي ًْفتِ است. تٌذغَست تسياس تِ يىذيگش ضثيِ ّس
 

داسد. فشٌّگ لغت هشييي ٍتستش فٌاٍسي سا تِ هؼٌاي  هختلفهؼاًي تسياسي تشاي اضخاظ  ،فٌاٍسي

تىاسگيشي ػولي داًص، تَاًايي حاغل ضذُ اص قشيك تىاسگيشي ػولي داًص يا حالت اًجام يه واس "

داًستِ است. دايشُ الوؼاسف تشيتاًيىا، آًشا تِ  "تِ ٍيژُ استفادُ اص فشايٌذّا، سٍش ّا يا داًص

ّذاف واستشدي صًذگي تطشي يا ّواًكَس وِ دس تشخي اص تىاسگيشي داًص ػلوي تشاي ا"ػٌَاى 

استفادُ اص  هَاسد تؼثيش هي ضَد، دس جْت تغييش ٍ دستىاسي هحيف صيست اًساى. فٌاٍسي ضاهل

ٍ هٌاتغ لذست تِ هٌظَس آساى تش وشدى، دلپزيشتش وشدى ٍ پشتاستش وشدى  هَاد، اتضاس، ضگشدّا

، توشوض فٌاٍسي تش چگًَگي ٍ چشايي اتفاق اهَس استصًذگي هي تاضذ. دس حالي وِ ػلن هشتَـ تِ 

فٌاٍسي استفادُ واستشدي اص "تؼشيفي سايج اص فٌاٍسي هي گَيذ  ".اهَس است تخطيذى تِ تحمك

تٌاتشايي دس لساًي ولي، فٌاٍسي اضاسُ تِ هحػَل ًْايي تحميك ٍ تَسؼِ  "اقالػات ػلوي است.

تٌذ ٍ تِ ػٌَاى اتضاس يا فشايٌذّايي تشاي ايجاد ػلوي داسد وِ تِ ضىل اختشاػات ٍ داًص فٌي ّس

د. صاسًذ، هَسد استفادُ لشاس هي گيشواالّا ٍ خذهات جذيذ ٍ تىويلي وِ تْتش تاهيي وٌٌذُ ًياصّاي تا

يه گَاّيٌاهِ اختشاع سا هؼادل يه فٌاٍسي هي داًٌذ. اها، اهشٍصُ  ،هثٌي تش ايٌىِ ،توايلي ٍجَد داسد

فتذ. تكَس فضايٌذُ اي، تؼذادي گَاّيٌاهِ اختشاع دس وٌاس ّن هَجذ يه ايي اهش ووتش اتفاق هي ا

تشاي هثال دٍستيي ػىاسي يا اتَهثيل  ،فٌاٍسي ٍ تؼذادي فٌاٍسي دس وٌاس ّن هَجذ يه هحػَلٌذ

 سا دس ًظش تگيشيذ.  
 

تَسف خَد ضشوت، تا ّوىاسي تحميك ٍ تَسؼة اًجام گشفتِ  دس ًتيجِهي تَاًذ  ايي فٌاٍسي

ى،  تذست آيذ يا اص قشيك تحػيل فٌاٍسي وِ تَسف ديگشاى تَسؼِ يافتِ ٍ دس تاصاس ػشؾِ ديگشا

اغلة تػوين تِ تحػيل فٌاٍسي اص ديگشاى ًسثت تِ ّضيٌِ ًوَدى صهاى ٍ هٌاتغ  2گشديذُ است.

 جايي دس هَسد ايي هػذاق هثال، تشاي ;تاضذ هي تش ػالالًِ ،واهل حلي ساُ خَد تشاي يافتي

                                                            
تسياسي اص وطَسّا لَاًيٌي سا ٍؾغ ًوَدُ اًذ وِ فشٍش يا ليساًس فٌاٍسي ّايي وِ تشاي اهٌيت هلي حساس للوذاد هي گشدد سا هحذٍد  2

تشاي ليساًس دس للوشٍ حاوويتي لَاًيي دس ًظش گشفتِ ضذُ  وِ آيا فٌاٍسي خاظ ايي ًىتِ حائض اّويت هي تاضذهي ًوايذ. تٌاتشايي، تشسسي 

 .  سا تثيٌيذ 26تيطتش پاًَيس . تشاي هكالؼِ يا خيش ي گيشدهضتَس لشاس ه
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 فٌاٍسي هَسد ًياص سا ًوي تَاى تكَس داخلي تِ ػللي ّوچَى ّضيٌِ، هحذٍدُ صهاًي، هٌاتغ وِ است

                  فلزا ػمل تجاسي سلين ايجاب هي وٌذ وِ اص ساُ حل ،ٍ داسايي ّاي هىول تَسؼِ داد اًساًي

استفادُ وٌين  لاتل دستشسي است، اي وِ لثالً تَسف ديگشاى تَسؼِ دادُ ضذُ ٍ دس تاصاس فٌاٍساًِ

، هجثَس هي ضَين ليساًس ّايي سا تشاي تؼؿاًيا فٌاٍسي يادضذُ سا تا ًياص خَد تكثيك دّين. حتي 

تشخي فٌاٍسي ّا تحػيل ًوايين وِ تخطي اص استاًذاسدّاي غٌؼتي، هلي ٍ تيي الوللي ّستٌذ ٍ 

ذ يا تىويلي تَسف ساصهاى ّاي ٍاؾغ استاًذاسد تؼييي ضذُ اًذ. دس غَستي وِ يه هحػَل جذي

تؼلك تِ ديگشاى سا ًمؽ ًوَدُ تاضذ، ايي اهىاى شي هحمَق هالىيت فى ،تكَس غيش ػوذي ٍ ًاخَاستِ

 ٍجَد داسد وِ تحػيل ليساًس ؾشٍسي للوذاد گشدد.
 

يا فشايٌذي جذيذ يا تْتش سا قشاحي هي ًوايذ، تِ دًثال وسة  فشآٍسدُػالٍُ تش ايي، ضشوتي وِ 

يا  فشآٍسدُتَد وِ آيا اضخاظ ديگشي ٍجَد داسًذ وِ دس جستجَي  اقالع دس ايي خػَظ خَاّذ

    دسآهذي اؾافي هٌثغ يه  چشا وِ اًتمال داًص ٍ تذست آٍسدى پاداضي اص ،فشايٌذ هضتَس تاضٌذ

تؼذادي اص ضشوت ّا يا سٍيىشد خَد سا اص تَليذ واال  ضيٌِ تجاسي هٌاسثي تاضذ. دس ٍالغهي تَاًذ گ

تِ ليساًس هالىيت فىشي تِ ضىل گَاّيٌاهِ اختشاع ٍ داًص فٌي تغييش دادُ اًذ يا غشفاً ٍ اص ّواى 

اي تاسيس ضذُ اًذ. تِ  فشآٍسدُّيچ  تَليذاتتذا تا ّذف خلك ٍ ليساًس هالىيت فىشي ٍ تذٍى 

ّوِ  ،حتي تضسگتشيي ضشوت ّا ًيض ،ضذُ است. اهشٍصُ ديگش سدُفشآٍػثاست ديگش، فٌاسي تثذيل تِ 

تلىِ  ،ًِ تٌْا تشاي اجضاء ٍ خذهات وليذي ،اهَس سا تكَس هستمل اًجام ًوي دٌّذ ٍ تِ هٌاتغ خاسجي

غشفاً فٌاٍسي سا تَسؼِ هي دٌّذ ٍ  تستِ هي تاضٌذ. تشخي اص ضشوت ّا ًيضٍا ،تشاي فٌاٍسي ّا

 تاليساًس  هَافمتٌاهِوت ّاي ديگش داخلي ٍ خاسجي اص قشيك اًؼماد ّا سا تِ ضش فشآٍسدُساخت 

 تشٍى سپاسي هي ًوايٌذ.  ،ّذف ايي
 

تا تَجِ تِ خػَغيت غيش هلوَس تَدى فٌاٍسي، استفادُ اص آى تَسف ضخػي خاظ تشاي 

ديگشي هحذٍديتي ايجاد ًوي وٌذ. تِ ػثاست ديگش، اضخاظ تسياسي تكَس ّوضهاى تا اّذافي هطاتِ 

تذٍى آًىِ وثشت دس استفادُ تش ويفيت  ،يا هتفاٍت لادسًذ اص يه فٌاٍسي خاظ تْشُ تشداسي ًوايٌذ

يا ًحَُ ػولىشد فٌاٍسي تاثيشي داضتِ تاضذ. اص ّويي سٍ، هاله فٌاٍسي هي تَاًذ تكَس تالمَُ 

اى وسة ايذ ٍ اهىٍاگزاس ًو هَسد توايلصاستفادُ اص فٌاٍسي خَد سا تِ ّش تؼذاد ليساًس گيشًذُ 

ليساًس گيشًذگاى  هٌؼمذُ تا هَافمتٌاهِ ّايغشفاً ضشٍـ  ٍسا تِ حذاوثش تشساًذ  دسآهذ اص فٌاٍسي

گستشُ ٍسيؼي اص  تَليذ ٍ اسائِ فٌاٍسي هي تَاًذ هثٌاي . تِ تؼثيشيوٌذسا هحذٍد هي  اٍ ،تالمَُ
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واالّا ٍ خذهات هشتثف يا غيش هشتثف وِ تَسف يه يا چٌذيي ضشوت دس هىاى ّاي تكَس تالمَُ 

 تاضذ.  ،وِ دس يه يا چٌذ وطَس ٍالغ ضذُ صيادتسياس 
 

 آيا ليسانس راهبردي صحيح است؟    
 

لثل اص ضشٍع تِ تحػيل ليساًس وِ تِ هؼٌاي تذست آٍسدى حمَق هشتَـ تِ فٌاٍسي تَسؼِ يافتِ 

اص فٌاٍسي تِ ديگشاى  3ديگشاى است، يا ٍاگزاسي ليساًس، وِ تِ هؼٌاي ٍاگزاسي حك استفادُتَسف 

اتخار  دسستيليساًس هي تاضذ، تحميك دس هَسد  هَافمتٌاهِتَسف داسًذُ حمَق هالىاًِ اص قشيك 

 فشآٍسدُساخت ٍ تاصاسياتي  ،. احتواالً تشاي هاله داسائي فىشياستداساي اّويت  ،ساّثشد ليساًس

. تِ ّش حال دس غيش ايي غَست، گضيٌِ ّاي ديگشي ًيض ٍجَد داسًذ وِ يىي اص استتْتشيي ساّثشد 

هوىي . هي تاضذآًْا اًؼماد لشاسداد فشٍش تواهي حمَق هالىيت فىشي هشتَـ تِ يه فٌاٍسي خاظ 

هالىيت صيشا غشف خشيذ  ،ٍاگزاسي حمَق هالىيت فىشي اص قشيك اًتمال آًْا ػولي ًثاضذ ،است

تجاستي ضىل يافتِ يا  ، تذٍى تاصاسي تَسؼِ يافتِ ٍ/يافشآٍسدُفىشي، تذٍى سشهايِ اًساًي، تذٍى 

ٍاگزاسي يا اًتمال  ،دس تشخي اص هَاسد. هؼزاله، ايي اهىاى ٍجَد داسد وِ ستيجزاب ً ،هٌثغ دسآهذ

 يه گضيٌِ هحسَب ضَد. 
 

 فروش در مقابل ليسانس    
 

    ًاهيذُ "اًتمال" يحمَل لشاسداددس جايي وِ هالىيت فىشي يه فٌاٍسي )دس خشيذ ٍ فشٍش حمَق 

 ،اسادُ قشفيي هٌذًياص ٍهي ضَد(، حمَق هالىاًِ فٌاٍسي اص فشٍضٌذُ تِ خشيذاس هٌتمل هي ضَد 

خشيذاسي يا  ،. فٌاٍسي دس اصاي هثلغي هَسد تَافكٍ دس صهاى اًؼماد لشاسداد استغشفاً تشاي يىثاس 

د ٍ دس ايي ًَع اص لشاسداد، تؼْذات هستوش تسياس ووي دس سٍاتف ها تيي فشٍضٌذُ فشٍختِ هي ضَ

اغلة دستشداسًذُ اًتمال يه  هؼاهالت)ًالل( ٍ خشيذاس )هٌتمل اليِ( ٍجَد خَاّذ داضت. ايي لثيل اص 

اها پشداخت ها تِ اصا سا هي تَاى تكَس ولي يا جضئي تِ تؼَيك اًذاخت ٍ  ،دفؼِ ٍجَُ هي تاضذ

است تِ ػَاهل ٍ احتواالت تسياسي ٍاتستِ تاضذ )اص لثيل هَفميت دس تجاسي ساصي(. هاله  هوىي

تِ دسگيش ضذى دس  ًيض ٍ ػاللِ اي استهحػَلي تِ تاصاس  هؼشفيدس فالذ تجشتِ يه فٌاٍسي وِ 

                                                            
، استفادُ يا فشٍش، آًچِ ساختِ ضذُ، ساختگستشدُ تَدُ ٍ هوىي است دس تش داسًذُ حك  ،حمَلي وِ اص قشيك ليساًس هٌتمل هي ضًَذ 3

ٍ ٌّشي( ٍ حك استفادُ اص يه ػالهت تجاسي  ٍاسد وشدى ٍ غادس وشدى )گَاّيٌاهِ اختشاع(، حك تىثيش وشدى، ًوايص ٍ تَصيغ )حمَق ادتي

 اص فٌاٍسي سا تِ واس هي تشين.  "استفادُ"جا تِ اختػاس حك استثاـ تا تَصيغ تاضذ. ها دس ايٌ دس
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ًذاسد، هوىي است تْتشيي ساُ حل سا دس  سا هثل تىاسگيشي فٌاٍسي هَؾَػات سٍصهشُ ايٌچٌيٌي

 تكَس واهل ٍ تشاي يه هشتثِ تا اٍ تياتذ.  هؼاهلِيافتي خشيذاسي تشاي فٌاٍسي ٍ اًؼماد 
 

، ساختحك استفادُ اص هالىيت فىشي هشتَـ تِ فٌاٍسي ٍ  هَافمتٌاهِ ليساًسدس هماتل، يه 

تشاي هذتي هؼيي ٍ تِ ضىلي خاظ  اس اي وِ فٌاٍسي دس آى تِ واس سفتِ فشآٍسدُاستفادُ ٍ فشٍش 

هٌتمل هي ًوايذ. تِ ػثاست ديگش، اص ليساًس دٌّذُ تِ ليساًس گيشًذُ ٍ دس هٌكمِ اي هطخع 

ليساًس دٌّذُ حمَق هالىاًِ خَد سا تش فٌاٍسي حفظ هي ًوايذ ٍ غشفاً حك استفادُ هحذٍد اص 

تش تاصاس يه هٌكمِ خاظ  ليساًس دٌّذُ اي وِ هايل تِ توشوض 4.وٌذفٌاٍسي سا ٍاگزاس هي 

      جغشافيايي )تشاي هثال آهشيىاي ضوالي( يا صهيٌِ فٌي )تشاي هثال تاصاس هَتَسّاي دٍ صهاًِ( 

وِ داساي تَاًايي يا فٌاٍسي خَد سا ٍاگزاس وٌذ ليساًس ، هوىي است تِ ضخع ديگشي هي تاضذ

ايي قشيك ٍ دس همايسِ تا صهاًي وِ . اص يا صهيٌِ ّاي فٌي ديگش است ّاي ديگشتاصاستوايل تيطتش دس 

ًذاضت، ليساًس دٌّذُ اهىاى تحػيل دسآهذي اؾافي ٍجَد تاصاسّاي ًاضٌاختِ هحل دسآهذي اص 

 تا ليساًس هالىيت فىشي خَد خَاّذ داضت. 
 

تكَس هؼوَل داساي هذتي است وِ  اي ليساًس ٍسٍد تِ ساتكِ هَافمتٌاهِهؿاف تش ايي، اًؼماد 

صهاًي هؼيي هي تاضذ. دسجايي وِ ليساًس دٌّذُ ٍ ليساًس گيشًذُ ّش دٍ دس جْت تحمك اّذاف 

هطتشن فؼاليت ًوايٌذ وِ ّواى استفادُ هَثش اص فٌاٍسي تشاي اًتفاع قشفيٌي است، لضٍم ٍجَد 

دس ًتيجِ  ٍ هَفكساتكِ اي  ٍجَد تػَس. هفشٍؼ هي تاضذساتكِ هتماتل هستوش توَجة ليساًس 

خَد سا دسيافت ها تِ اصاي هالي  ،ليساًس دٌّذُ ٍ ليساًس گيشًذُ تِ هؼٌاي ايي است وِ، سَدآٍس

تػَست هٌثغ دسآهذي هذاٍم ٍ تفاؾلي تش  اغَالًهؼوَالً ٍ  . ها تِ اصاي هالي هضتَسًوَدُ اًذ

 اساس هَفميت هحػَل دس تاصاس هي تاضذ. 
 

مَلي ٍ ػولي تسياس هتفاٍتي ًسثت تِ آثاس فشٍش يا اًتمال است. تٌاتشايي ليساًس هتؿوي آثاس ح

ّوچٌيي، ليساًس اّذاف تجاسي تسياس هتفاٍتي سا تاهيي هي ًوايذ. چٌاًچِ اّذاف هضتَس تشاي 

 يست.تشاي اتخار ً دسستيقشفيي هٌاسة ًثاضذ، ليساًس ساّثشد 

 

                                                            
حك  احتوال داسد وِ اًتمال فٌاٍسي تشاي تىاسگيشي اختشاع وافي ًثاضذ، هوىي است تِ تٌْايي ، دس جايي وِصيست فٌاٍسيدس صهيٌِ  4

يساًس لتشويثي اهاًت گزاسي ٍ  هَافمتٌاهِ، اص قشيك صيستي، هؼوَالً هَاد ًيض )ٍلي ًِ هالىيت( اص داسائي ّاي غيش هلوَس هؼيٌي استفادُ

 د. گَاّيٌاهِ اختشاع هٌتمل ضَ
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 مزاياي ليسانس

 براي ليسانس گيرنده براي ليسانس دهنده

ًذاسد وِ دسگيش ساخت  يضشوتي وِ ًوي تَاًذ يا تػويو

، هي تَاًذ تا ٍاگزاسي ليساًس ٍ اتىاي تش ضَد فشآٍسدُ

تاصاس فشٍش، داًص ٍ هذيشيت  ظشفيت تْتش تَليذ، پشاوٌذگي

وسة  ،چٌذ ضشيه ديگشّاي ديگش يه يا  ٍ هْاست هحلي

 . هٌفؼت ًوايذ

        ػجلِ تسياسي جذيذ تِ تاصاس  فشآٍسدُ ّاياغلة تشاي هؼشفي 

وِ تِ هَجة آى  هَافمتٌاهِ ليساًس. اًؼماد ٍجَد داسد

تشخَسداس اص هضيت ضْشت پيطيي ٍ سْل الَغَل  فٌاٍسي

، هي تَاًذ سشػت ٍغَل تِ تاصاس دس دستشس لشاس هي گيشد

 سا تا فٌاٍسي اتتىاسي تشاي ضشوت افضايص دّذ.

هي دّذ وِ  ٍاگزاسي ليساًس تِ ليساًس دٌّذُ ايي اجاصُ سا

تكَس  هالىيت خَد سا تش فٌاٍسي حفظ ًوايذ ٍ دس ػيي حال

وِ هؼوَالً دسآهذ ٍي تِ ضىل  تحػيل هٌفؼت ًوايذ التػادي

 حك االهتياص است. 

ضشوتي وِ داساي هٌاتغ وافي تشاي اًجام تحميك ٍ تَسؼِ 

 فٌيًثاضذ، هي تَاًذ اص قشيك ليساًس، تِ پيطشفت ّاي 

 ّاي جذيذ ٍ تشتش دست ياتذ. فشآٍسدُتشاي اسائِ  ؾشٍسي

 

         هستميواً الذام ليساًس دٌّذُ ّوچٌيي دس همايسِ تا صهاًي وِ 

تشاي تجاسي ساصي  اٍ، ٍاگزاسي ليساًس هي تَاًذ تِ وٌذهي 

تِ تاصاسّاي جذيذ تكَس  صفٌاٍسي يا تَسؼِ ػوليات جاسي

 هَثشتش ٍ تا سَْلت تيطتش ووه وٌذ.

تذست آٍسدى ليساًس ٍجَد داسد وِ فشغت ّايي تشاي 

          چٌاًچِ دس وٌاس سثذ فٌاٍسي يه ضشوت لشاس تگيشًذ،

ات ٍ فشغت ّايِ تاصاس جذيذي سا ّا، خذه فشآٍسدُهي تَاًذ 

 َجَد آٍسد.  ت

ٍاگزاسي ليساًس هي تَاًذ تشاي ايجاد دستشسي تِ تاصاسّاي 

د جذيذ هَسد استفادُ لشاس گيشد وِ دس غَست ػذم ٍجَ

غيش لاتل دستشسي تَدُ اًذ. ايي اهىاى ٍجَد داسد  ،ليساًس

ليساًس، ليساًس گيشًذُ تپزيشد وِ  هَافمتٌاهِوِ تا اًؼماد 

-اص لثيل تغييش تشجسة ّا ٍ دستَسالؼول ،الصم سا تكثيك ّاي

ا، اغالح واالّا توٌظَس سػايت لَاًيي ٍ همشسات هحلي ٍ ّ

ٍسٍد تِ تاصاس خاسجي  تشايتوٌظَس تاصاسياتي  سا تؼذيل ّايي

تِ ػول آٍسد. هؼوَالً، ليساًس گيشًذُ تشاي تَليذ داخلي، 

 ٍ تَصيغ تكَس واهل هسٍَليت داسد. اتتَهي ساصي، تذاسو

 

ليساًس تِ ػٌَاى اتضاسي  هَافمتٌاهِّوچٌيي هي تَاى اص يه 

ضشيه استفادُ  يا سلية تِ دٍست ٍ ًمؽ وٌٌذُتشاي تثذيل 

ا اجتٌاب َوه هي وٌذ وِ اص قشح دػي وًوَد. ليساًس فٌاٍس

تِ  ، دػَاي هشتَـ تِ هالىيت فىشيدس غَست قشححتي يا 

             دػَا ًتيجِ  ،چشا وِ هوىي است ،ضَدساصش هٌجش 

 تش تاضذ. ًا هطخػي داضتِ يا پش ّضيٌِ ٍ صهاى

 

 ّوچٌيي اص وٌتشل تش ًَآٍسي ٍ اي ليساًس هي تَاًذ دسجِ

واس تا يىذيگش دس جايي وِ  ،فٌاٍسي تىاهلفشايٌذ ٍ  جْتتش 

 ، تشاي ليساًس دٌّذُ فشاّن ًوايذ. استاّويت  داساي
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 معايب ليسانس
 براي ليسانس گيرنده براي ليسانس دهنده

         ،دس تشخي هَاسد، سشهايِ گزاسي تَسف خَد ليساًس دٌّذُ

سَد  تِ هي تَاًذ تاهيي وٌٌذُ سَد تيطتشي تشاي اٍ ًسثت

 تاضذ.  اص ليساًسػايذي ٍي 

ليساًس،  هَافمتٌاهِليساًس گيشًذُ تا اًؼماد  ،اهىاى داسد

تشاي خَد التضاهي سا ًسثت تِ يه فٌاٍسي ايجاد وٌذ وِ تشاي 

تْشُ تشداسي تجاسي آهادُ ًيست يا تايذ تشاي تاهيي ًياصّاي 

 تجاسي ليساًس گيشًذُ اغالح گشدد. 

ليساًس گيشًذُ تثذيل تِ سلية ليساًس دٌّذُ  ،اهىاى داسد

ضَد. اگش تِ ليساًس گيشًذُ حك فؼاليت تجاسي دس للوشٍ 

-جغشافيايي يىساى دادُ ضذُ تاضذ، هي تَاًذ تِ جاى فشٍش

ّاي ليساًس دٌّذُ افتادُ ٍ هَجة ضَد وِ ليساًس دٌّذُ 

اص هحل حك االهتياص دسآهذ ووتشي ًسثت تِ آًچِ تِ خاقش 

 سلية جذيذ خَد اص دست هي دّذ، تحػيل ًوايذ. فشٍش ّاي

ايي اهىاى ٍجَد داسد وِ ليساًس فٌاٍسي سكحي اص ّضيٌِ سا 

هضتَس تحول  فشآٍسدُتش يه فشاسدُ اؾافِ ًوايذ وِ تاصاس 

پزيشش آًشا ًذاضتِ تاضذ. فمف دس غَستي اؾافِ ًوَدى 

حول ّضيٌِ آًشا تا تَجِ فٌاٍسي جذيذ خَب است وِ تاصاس ت

 داضتِ تاضذ.يوت لاتل تؼييي تِ ل

دس غَستي وِ فٌاٍسي تِ سٍضٌي تؼييي ًطذُ يا تىويل ًطذُ 

ذ. دس تاض ليساًس هي تَاًذ صياى آٍس هَافمتٌاهِتاضذ، اًؼماد 

ايي است وِ  هحتول اص ليساًس دٌّذُ ايي هَاسد، اًتظاس

واسّاي تَسؼِ اي خَد سا تا ّضيٌِ تسياس اداهِ دّذ تا 

 ليساًس گيشًذُ سا ساؾي ًگاُ داسد. 

فٌاٍسي تذست  ّاي هتىي تش اهىاى ٍاتستگي فٌاٍساًِ ضشوت

-ايي ٍاتستگي ًْايتاً هي ٍٍجَد داسد  آهذُ اص قشيك ليساًس

آًْا تَاًذ تثذيل تِ هاًؼي تش سش ساُ تَسؼِ آتي يا تَاًايي 

تشاي تكثيك، اغالح يا تىويل هحػَالتطاى تشاي تاصاسّاي 

 هتفاٍت ضَد.

ّا،  اهىاى ٍاتستگي تسياس صياد ليساًس دٌّذُ تِ هْاست

سَد ٍجَد  ايجادتَاًايي ّا ٍ هٌاتغ ليساًس گيشًذُ تشاي 

 داسد. 
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 آماده سازي براي ليسانس فناوري.   2
 

ٍخَد ًذاسد. فذم آهادُ ساصي غحيح تشاي هزاوشات  تالشخايگضيٌي تشاي آهادُ ساصي تَام تا 

. وسة اعالؿ اص ّستٌذس وَُ يخ ضٌاٍس أهاًٌذ سفي ًفسِ  غشفاً ٍ . هزاوشاتاستپيص سٍ  هخشب 

 مَُ ٍ ضشايظ تداسي خاظ آًْا ٍ ّذف )ّاي(تاصاس، فٌاٍسي، ليساًس دٌّذُ ٍ ليساًس گيشًذُ تال

 تداسي خَد ها تشاي اعويٌاى ًسثت تِ هزاوشات هَفك اختٌاب ًاپزيش است. 
 

 كوشش بايسته    
 

ٍيژُ  هي گشدد ٍ تِ اٍليي گام ضشٍسي هحسَبوَضص تايستِ لثل اص آغاص ّش ًَؿ هقاهلِ تداسي 

، داساي تاضذ ليساًس هذ ًؾش هَافمتٌاهِدس صهاًي وِ ٍسٍد تِ يه ساتغِ تداسي تلٌذ هذت هاًٌذ 

 هَافمتٌاهِاّذاف ساّثشدي وَتاُ ٍ تلٌذ هذت ٍ چگًَگي ٍسٍد تِ  تقييي تقذ اصاّويت صيادي است. 

ى ٍ تغثيك تا اّذاف ليساًس ٍ ايٌىِ آيا ٍاگزاسي ليساًس دس دست تشسسي است يا تحػيل آ

 تا حذ هوىي . وَضص تايستِ فشايٌذي است وِوَضص تايستِ ضشٍسي استالذام تِ هضتَس، 

هتضوي خوـ آٍسي اعالفات دس هَسد ليساًس دٌّذُ ٍ ليساًس گيشًذُ تالمَُ، فٌاٍسي، سايش 

لي ٍ فٌاٍسي ّاي هطاتِ لاتل دستشس دس تاصاس يا فٌاٍسي ّاي تَسقِ يافتِ، تاصاس، هحيظ حمَ

    ليساًس دٌّذُ ٍ  تداسي )حسة هَسد داخلي ٍ تيي الوللي( ٍ ّش گًَِ اعالفات ديگشي وِ

هي تاضذ. اتخار وَضص  ،ي دست ياتٌذآگاّي تْتش ليساًس گيشًذُ تالمَُ سا لادس هي ساصد تا تِ

 ّاي هالي ٍ صهاًي دس ًؾش گشفتِ ضَد ٍ دس تايستِ تايذ تغشصي هطشٍؿ غَست پزيشد ٍ هحذٍديت

 . گشددلاًًَي الذام  چْاسچَب
 

تقييي يه يا چٌذ دستِ اص اعالفات تشخَسداس اص تيطتشيي اّويت دس اخشاي وَضص  اٍلَيت تٌذي يا

ٍ اًدام آى ًيض تايذ گوشاُ وٌٌذُ تاضذ. ايٌىِ چِ ًَؿ اص اعالفاتي هْن  استاهشي دضَاس  تايستِ

 تغييش هي وٌذ. تِ ّش ديگش تستگي داسد وِ اص هَسدي تِ هَسد هتٌَفيتلمي هي گشدد، تِ فَاهل 

دس وَضص تايستِ تا تَخِ تِ ايي اعالفات  اوثشاًاهش خالي اص لغف ًيست وِ  ايي اضاسُ تِ حال،

هَاسد تحػيل هي گشدًذ: هالىيت فٌاٍسي، آيا فٌاٍسي هالىاًِ است ٍ تواهي تطشيفات همتضي تشاي 

اي هشتَعِ عي گشديذُ است، آيا ضخع ثالثي ٍخَد داسد وِ هذفي حوايت اص فٌاٍسي دس تاصاسّ

تمليل      آيا تشاي  ،غَست لاتل تحَيل است ٍ دس اييحك يا حمَلي تش داسايي فىشي تاضذ، آيا 

يگشي سا دس تش سَدهٌذ هي تاضذ، تافث تْثَد فولىشد هي ضَد يا هٌافـ لاتل تقييي د ّضيٌِ ّا
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 ، دس ٍالـتحػيل حمَق هالىيت فىشي ضشٍسي است ،فٌاٍسي هذ ًؾشخَاّذ داضت، آيا تشاي تىويل 

ٍ اص ايي حيث، تا چِ اًذاصُ تا اّذاف تداسي اتحاد ّوخَاًي  اسصش التػادي ٍ ساّثشدي آى چيست

 داضتِ ٍ تافث تَسقِ آًْا هي ضَد؟  
 

ادُ ًوَد. تشاي وسة اعالؿ دس خػَظ هَاسد فَق الزوش، تِ خَتي هي تَاى اص عيفي اص هٌاتـ استف

 هٌاتـ هضتَس فثاستٌذ اص:اص تقذادي 
 

 .وِ تشاي فوَم لاتل دستشسي استهشتَط تِ ضشوتْاي تداسي فام  اعالفات .1

 .ّاي هشتَعِ فشآٍسدٍُ اضتشاوي دس استثاط تا تاصاس يا  تشخظخذهات پايگاُ ّاي دادُ اي  .2

 .اًتطاسات تداسي .3

 .سّا ٍ تشًاهِ ّاي تداسي ٍ فٌاٍسيًوايطگاُ ّا، تاصا .4

 .ّاي پژٍّص هحَس ٍ هَسسات تحميك ٍ تَسقِ فوَهي دفاتش ليساًس فٌاٍسي داًطگاُ .5

 .ٍصاستخاًِ ّا، تخص ّا ٍ ًوايٌذگي ّاي دٍلتي هشتَعِ .6

 .ّا ٍ تاصاسّاي هشتثظ فشآٍسدُسٍصًاهِ ّا ٍ اًتطاسات حشفِ اي ٍ تداسي دستاسُ   هدالت، .7

 .اًدوي ّاي حشفِ اي ٍ تداسي .8

 .فٌاٍسي هشاوض هثادلِ .9

 .شاوض ًَآٍسيه .10

 .خذهات اعالفات گَاّيٌاهِ اختشاؿ .11
 

تستِ تِ ضشايظ ٍ صهيٌِ خاظ فاللوٌذي، ضشوتْا تِ يه يا چٌذ هٌثـ اص هٌاتـ فَق الزوش هشاخقِ 

هٌاتـ ٍ تِ داليل هتقذد، اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ تِ فٌَاى هٌثقي وِ هَخة ايي هي وٌٌذ. اص هياى 

است، تمذس ضايستِ تَسظ  َلي ٍ فٌاٍساًِاعالفات تداسي، حمآگاّي سلاتتي ضذُ ٍ دستشداسًذُ 

ضشوت ّا تِ ٍيژُ ضشوت ّاي تا اًذاصُ وَچه ٍ هتَسظ هَسد استفادُ لشاس ًوي گيشد. ايي اهش دس 

ّاي وَچه ٍ هتَسظ دس سشتاسش دًيا ٍ تِ ٍيژُ دس وطَسّاي دس حال تَسقِ  هَسد اوثش ضشوت

تَضيح داليل استفادُ اص سٍي دس ايي فػل توشوض ها تش  ،اييووتش تَسقِ يافتِ غحت داسد. تٌاتش ٍ

ايي هٌثـ تي ًْايت اسصضوٌذ آگاّي سلاتتي است وِ تغَس فضايٌذُ اي لاتليت دستشسي ٍ 

واستشپسٌذيِ آى تِ خاعش خذهات اسائِ ضذُ تَسيلِ اداسات گَاّيٌاهِ اختشاؿ هلي ٍ تاهيي وٌٌذگاى 

 تخص خػَغي دس حال افضايص است.   اساي اسصش افضٍدٍٓساًِ ٍ تداسيِ دخذهات اعالفات فٌا
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 اطالعات گواهينامه اختراع
 

ليساًس فٌاسٍي اغلة لسوتي اص يه هقاهلِ تداسي تضسگتش است وِ احتواالً دستشداسًذُ  هَافمتٌاهِ 

هشتثظ ّستٌذ ٍ ايي هَافمتٌاهِ تغَس ولي تا  وِهي تاضذ  هختلفگشٍُ وثيشي اص هَضَفات 

تَسظ يه يا چٌذ   ،ٌقمذ هي ضًَذ. اهىاى داسد فٌاٍسيِ هَسد تماضا تشاي ليساًسخذاگاًِ ه تػَست

يا تحت حوايت حمَق ادتي ٍ ٌّشي تاضذ ٍ/يا تِ فٌَاى يه سش  حوايت ضَدگَاّيٌاهِ اختشاؿ 

. حمَق هالىيت فىشي ديگشي ًيض ٍخَد داسًذ وِ تشاي حوايت اص ضَدتداسي اص آى هحافؾت 

فالئن تداسي وِ اص تشًذ يا ًام ضشوت حوايت هي وٌٌذ،  ؛س تشدُ هي ضًَذ اص لثيلفٌاٍسي تِ وا

حمَق ادتي ٍ ٌّشي وِ اص اسٌاد حوايت هي وٌٌذ، اسشاس تداسي وِ اص وليِ اعالفات هحشهاًِ 

دست )تشاي هشٍسي هختػش تش ايي حمَق ايي فٌي حوايت هي وٌٌذ ٍ هَاسدي اص هٌدولِ داًص

هشتثظ ٍ هتٌَؿ  هسائل. فالٍُ تش هَاسد فَق، ايي اهىاى ٍخَد داسد وِ (تثيٌيذسا  6.1ضويوِ ضواسُ 

ّش احتواالً ٍخَد داضتِ تاضذ.  پيشاهَى ساتغِ تداسي خاظ ٍ دس حال ضىل گيشي عشفيي ،ديگشي

ي خذاگاًِ هٌقمذ گشدًذ يا ايٌىِ هَافمتٌاهِ اٍاخذ ايي اسصش تاضٌذ وِ تػَست هسايل هضتَس اص يه 

 ٍاحذ سا تطىيل دٌّذ. هَافمتٌاهِ دضا اص يه تخص ّايي ه
 

اسشاس تداسي ٍ تا تَخِ تِ سيسه راتي ٍ غقَتت فٌي حوايت اص فٌاٍسي ّا تِ فٌَاى  ،تِ ّش حال

فٌاٍسي ّاي ًَآٍساًِ تَسيلِ گَاّيٌاهِ دس اغلة هَاسد ، گَاّيٌاهِ اختشاؿ هضاياي لاتل احػاء

            گيشًذ. دس تقييي خايگاُ فٌاٍسي ّاي هضتَس، ضٌاخت هي اختشاؿ هَسد حوايت لشاس 

  ليساًس دٌّذگاى ٍ ليساًس گيشًذگاى تالمَُ ٍ آهادُ ساصي تشاي هزاوشات ليساًس فٌاٍسي،

اًثَّي اص اؽْاسًاهِ ّاي ثثت اختشاؿ ٍ  دستشداسًذُهشاخقِ ٍ خستدَي پايگاُ ّاي دادُ اي وِ 

ضٌاختِ هي ضًَذ،  "اعالفات گَاّيٌاهِ اختشاؿ"تاضٌذ ٍ تِ ًام  هيضذُ افغاء اختشاؿ گَاّيٌاهِ 

 سَدهٌذ است.  
 

 اعالفات گَاّيٌاهِ اختشاؿ چيست؟        
 

هتماضياى گَاّيٌاهِ افطاي فوَهي اختشاؿ تَسظ ًؾام حمَق اختشافات،  تِ تَخِ تِ ايٌىِ تش عثك

        هستٌذ ساصي ٍ  ،اختشافاتحوايت حمَق تحت  ضشٍسي است، تواهي اختشافاتاختشاؿ 

  هاُ اص ثثت اؽْاسًاهِ اختشاؿ ٍ/يا فَساً 18فْشست تٌذي ضذُ ٍ تغَس سايگاى ٍ تِ فثاستي تقذ اص 

 پس اص افغاي گَاّيٌاهِ اختشاؿ دس دستشس فوَم لشاس هي گيشًذ. 
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تاضذ وِ  افطاء تايذ تٌحَي واهل تَدىَاًيي هلي ٍ هٌغمِ اي ثثت اختشاؿ، ٍضَح ٍ لتش اساس 

ضخػي تا هْاست دس صهيٌِ فٌي غٌقت هشتَعِ تتَاًذ آًشا اخشا ًوايذ. اص ّويي سٍست وِ اسٌاد 

        ي سا اسائِ اعالفات تفػيلي هشتَط تِ فٌاٍس  ،گَاّيٌاهِ اختشاؿ تيص اص ّش اًتطاسات ديگشي

اعالفات فٌي هَخَد هي ًوايٌذ. آًْا ّوچٌيي هٌثـ هٌحػش تِ فشدي اص اعالفات هي تاضٌذ، چشا وِ 

لشاس ًگشفتِ  ديگشاى دس اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ، ّشگض تَسيلِ ّيچ اًتطاساتي ديگشي دس دستشس

 است. 
 

 1تَسظ اداسات ثثت اختشاؿ دس سشتاسش خْاى وِ سالياًِ هٌتطش ضذُ  هيليَى سٌذ 42تا تَخِ تِ 

اختشاؿ تثذيل تِ تضسگتشيي هخضى هيليَى سٌذ ديگش ًيض تِ آى اضافِ هي ضَد، اعالفات گَاّيٌاهِ 

  ضذُ است. اعالفات فٌي دس دًيا 
 

هاُ پس اص ثثت اؽْاسًاهِ اختشاؿ  18دس تقذاد وثيشي اص وطَسّاي دًيا، اؽْاسًاهِ ّاي ثثت اختشاؿ، 

وِ اعالفات هشتَط تِ اؽْاسًاهِ ّاي  استايي حذالل صهاًي  ،هشتَعِ هٌتطش هي ضًَذ. دس ٍالـ

اؽْاسًاهِ ّاي ثثت اغلة   حتي تا ايي ٍخَد ًيض، اها .وَم لاتل دستشسي هي ضَدثثت اختشاؿ تشاي ف

    ، تِ سٍصتشيي هٌثـ اعالفات فٌي دس يه فشغِ خذيذ فٌاٍسي هحسَب تاصُ اًتطاس يافتِاختشاؿ 

 هي ضًَذ. 
 

تواهي حَصُ ّاي فقاليتي فلوي ٍ فٌي اص سادُ تشيي ساُ حل ّا تا  ضاهلاعالفات گَاّيٌاهِ اختشاؿ 

خاظ  لالةپيچيذُ تشيي آًْا تشاي هسائل فٌي هي تاضٌذ. تواهي اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ اص يه 

-ضاخِ هتفاٍت وِ ّش وذام اسائِ 50تشاي فْشست تٌذي اعالفات هٌذسخِ استفادُ هي وٌٌذ. تيص اص 

. فالٍُ تش ايي، ، لاتل دستشسي استاّثشدي/تداسي تا اسصضي ّستٌذوٌٌذُ اعالفات فٌي يا س

 يه ،گَاّيٌاهِ اختشاؿتيي الوللي عثمِ تٌذي ًؾام گَاّيٌاهِ ّاي اختشاؿ دس اوثش وطَسّا تش اساس 

ّضاس دستِ فشفي تمسين هي ضَد  70وِ تِ  ضذُعثمِ تٌذي   ًؾام عثمِ تٌذي هَسد ٍفاق تيي الوللي،

تاصياتي اسٌاد گَاّيٌاهِ  ايي عثمِ تٌذي، .(www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html تثيٌيذ)

 سا تسْيل ًوَدُ است. هشتَط تِ صهيٌِ اي خاظ اص فٌاٍسي اختشاؿِ 
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 گَاّيٌاهِ اختشاؿاستفادُ اص اعالفات         
 

  ّاي فٌاٍساًِ اعالفات هشتَط تِ فقاليت
 

فٌاٍسي ٍ ضشواي تداسي  ضٌاختّواًغَس وِ لثالً ًيض تِ آى اضاسُ ًوَدين، ساّْاي صيادي تشاي 

، تشاي خستدَي تِ ٍالـ خاهـ فٌاٍسي ّايي وِ تِ آًْا گَاّيٌاهِ اختشاؿ تا ايي ٍخَدٍخَد داسد. 

اص عشيك گَاّيٌاهِ اختشاؿ لاتل همايسِ ، ّيچ هٌثـ اعالفاتي تا اعالفات لاتل دستشسي تقلك گشفتِ

  ًيست.
 

اوثش اؽْاسًاهِ ّاي ثثت اختشاؿ ٍ پشٍاًِ ّاي  دستشداسًذُ ،اص آًدايي وِ اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ

وِ  دس هَسد ّشگًَِ فٌاٍسيتِ آساًي  ،اعالفات، ّستٌذاختشاؿ غادس ضذُ دس سشتاسش خْاى 

ٍ ساُ سا تِ هخضى فؾيوي اص فٌاٍسي ّايي وِ است لاتل دستشسي  ،تشاي آى تماضاي حوايت ضذُ

     تػَست تالمَُ سَدهٌذ ّستٌذ ٍ ّوچٌيي تسياسي اص فشضِ وٌٌذگاى ٍ هطتشياى فٌاٍسي تاص 

 هي وٌذ.  
 

فٌي خاظ دس اخشاي  هطىلاحتواالً هي تَاى ساُ حل ّاي فٌاٍساًِ هتفاٍتي سا تشاي يه  ،تٌاتشايي

 چٌذيي ساُ حل هوىي استصيشا ّواًگًَِ وِ  ،خذيذ پيذا وشد فشآٍسدُيه فشايٌذ ٍ/يا تَسقِ يه 

، چٌذيي ساُ حل فٌاٍساًِ ًيض تشاي اًتخاب داضتِ تاضذفٌي ضٌاختِ ضذُ ٍخَد  هطىلتشاي يه 

، ساُ هوىي است هَالـٍخَد داسًذ. ّوچٌيي تَخِ تِ ايي ًىتِ داساي اّويت است وِ دس تشخي اص 

فٌي واهالً هتفاٍت يافت ضَد. اص ديذگاُ هزاوشاتي  دس حَصٓدس دست تشسسي،  هطىلفٌي تشاي  يحل

ًِ تٌْا ًسثت تِ فٌاٍسي هَسد ًؾش، تلىِ دس غَست ٍخَد، تِ ديگش فٌاٍسي ّاي  است وِ تْتش

 هشتثظ ًيض ضٌاخت پيذا وٌين. 
 

        عالفاتي دس هَسد هالىاى فٌاٍسي اسائِ هي وٌٌذ، اص آًدايي وِ اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ ا

تالمَُ اص عشيك هغالقِ آًْا، اعالفاتي پايِ اي سا دس خػَظ اضخاظ فقال دس  ليساًس گيشًذگاى

ذ آٍسد. ٌيه ضاخِ هقيي فٌاٍسي، تاصيگشاى اغلي ٍ سغَح فقلي فقاليت فٌاٍساًِ آًْا تذست خَاّ

ل تِ ٍاگزاسي ليساًس فٌاٍسي خَد هي تاضذ، اص عشيك هغالقِ اص عشف ديگش، هاله فٌاٍسي وِ هاي

تشاي  تذست هي آٍسد وِاسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ، اعالفاتي دس خػَظ فقاليت فٌاٍساًِ ديگشاى 
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ٍ ضٌاخت اضخاظ فاللوٌذ تِ  دس تاصاس دس همايسِ تا فٌاٍسي سايشيي ٍيدسن خايگاُ فٌاٍسي 

 فٌاٍسي هفيذ است.
 

يت ديگشي، غشف تشخَسداسي اص هالىيت داسائي ّاي هالىًَؿ الصم تِ تَضيح است وِ هاًٌذ ّش 

ٍاگزاسي ٍ اًقماد هَافمتٌاهِ ليساًس تِ  ي آًْافاللوٌذلضٍهاً تِ هقٌاي  ،فىشي تَسظ اضخاظ

 . ًوي تاضذ تا ليوتي همشٍى تِ غشفِ تِ ديگشاىليساًس حمَق فىشي داسائي ّاي هزوَس 
 

 ؟ هَسد حوايت استي آيا فٌاٍس
 

ايي است وِ آيا فٌاٍسي ، سَال اٍليِ هْن تقييي فٌاٍسي وِ تماضاي تحػيل ليساًس آى ضذُتا 

ق هالىيت فىشي هي تاضذ يا خيش. چٌاًچِ فٌاٍسي َهضتَس هَسد حوايت يه يا چٌذ ضاخِ اص حم

خَاّذ ضذ. دس يت فىشي سالثِ تِ اًتفاؿ هَضَؿ ىهَسد حوايت ًثاضذ، هَضَؿ ليساًس حمَق هال

ٍالـ دس غَستي وِ الضاهي حمَلي هثتٌي تش تحػيل سضايت ديگشاى تشاي استفادُ اص يه فٌاٍسي 

ٍخَد ًذاضتِ تاضذ، فٌاٍسي هضتَس دس دستشس فوَم لشاس گشفتِ است. فلزا، اختٌاب اص هزاوشُ ٍ 

     يت فشاٍاًي داساي اّو ،ايي وِ دس دستشس فوَم لشاس گشفتِپشداخت ها تِ اصاء تشاي فٌاٍسي ّ

 هي تاضذ.
 

گَاّيٌاهِ اختشاؿ  تماي افتثاسيه گَاّيٌاهِ اختشاؿ تاضذ، تشسسي هَسد حوايت چٌاًچِ فٌاٍسي 

تشاي هثال، تِ خاعش هوىي است، . استهْن  هَسد ًؾش ليساًس گيشًذُهضتَس دس وطَس يا هٌغمِ 

ًاهِ اختشاؿ هشتَعِ هي تاضذ( سال اص تاسيخ ثثت اٍليي اؽْاس 20اًمضاي هذت )حذاوثش صهاى هوىي 

يا تِ فلت فذم پشداخت ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي، گَاّيٌاهِ اختشاؿ افتثاس خَد سا اص دست دادُ يا 

تا احتوال داسد دس يه دفَاي حمَلي، حىن تِ تغالى آى غادس ضذُ تاضذ. اص ّوِ هْوتش ايٌىِ، 

حَصُ للوشٍ هحذٍد تِ  اي اختشاؿگَاّيٌاهِ ّ افتثاس ،حمَق هالىيت فىشيتَخِ تِ سشصهيٌي تَدى 

فلي سغن ايٌىِ گَاّيٌاهِ اختشافي تشاي يه  ،داسد . اهىاىوٌٌذُ حمَق هزوَس هي ضَد ءافغالضايي 

داساي افتثاس  غمِ هذ ًؾش ليساًس گيشًذُ تالمَُوطَس يا هٌغمِ غادس ضذُ تاضذ، دس وطَس يا هٌ

اختشاؿ دس آًْا هَسد  ،ًثاضذ. تِ فثاست ديگش، احتوال داسد وِ اص وطَس يا وطَسّايي وِ لشاس است

تْشُ تشداسي لشاس گيشد، دسخَاست غذٍس گَاّيٌاهِ اختشاؿ ًطذُ تاضذ يا ّويٌغَس اص وطَس يا 

وِ دس خاي  اي هحسَب هي ضًَذ فشآٍسدُوطَسّايي وِ تاصاسّاي غادسات تالمَُ اي تشاي 

 .استديگشي تَسيلِ يه گَاّيٌاهِ اختشاؿ هَسد حوايت 
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هيليَى سٌذ  42دس ّويي ساتغِ ضاياى روش است وِ تٌْا حذٍد پٌح هيليَى گَاّيٌاهِ اختشاؿ اص تيي 

اختشاؿ، اؽْاسًاهِ   ، تشاي ّشطاى هي دّذآهاس ً . ّوچٌييّستٌذداساي افتثاس  ،گَاّيٌاهِ اختشاؿ

ٍ ايي اهش حاوي اص ايي احتوال هٌاسة تٌْا دس چْاس وطَس ثثت هي گشدد هياًگيي  تغَسثثت اختشاؿ 

، ضايذ دس تقذادي اص، اغلة يه وطَسگَاّيٌاهِ اختشاؿ دس  هَسد حوايتيه اختشاؿ خاظ  است وِ

 يا تواهي وطَسّاي هذ ًؾش ليساًس گيشًذُ تالمَُ هَسد حوايت ًثاضذ. 
 

دفَاي ًمض ٍ/يا فذم افتثاس، ويفيت گَاّيٌاهِ اختشاؿ ًيض ًياصهٌذ  هغشح ضذى فالٍُ تش اهىاى

ّاي ٍاتستِ تِ فٌاٍسي ،. اهىاى داسد وِ استفادُ هَثش اص فٌاٍسي داساي گَاّيٌاهِ اختشاؿاستاسصياتي 

داساي گَاّيٌاهِ اختشاؿ ديگشي تاضذ. ايي تذيي هقٌاست وِ تحػيل يه يا چٌذ ليساًس استفادُ اص 

اخيشالزوش ضشٍسي است. تغَس هقوَل اسصياتي تواهي ايي هَاسد، ًياصهٌذ اخز ًؾش  فٌاٍسي ّاي

 واسضٌاسي اص هتخػػي است وِ تغَس هٌاسثي دس هالىيت فىشي هْاست يافتِ است. 
 

تٌاتشايي اعالفات هَخَد دس اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ تِ اضخاظ اخاصُ هي دّذ وِ فٌاٍسي ّاي 

 لشاس دٌّذ، ليساًس گيشًذگاى ٍ ليساًس دٌّذگاى تالمَُ سا تياتٌذ ٍ ًسثتتالمَُ سا هَسد ضٌاسايي 

خولِ ًماط لَت ٍ  هي ،ساّثشدي، اص هٌؾش تداسي ٍ هزاوشاتي تِ تشخي اص هَضَفات داساي اّويت

دس  ،ضقف يه فٌاٍسي خاظ دس همايسِ تا ساُ حل ّاي ديگش، سٍيِ ّا دس يه سضتِ فٌي خاظ

  .ص وافي تشسٌذتِ تيٌ، ٍ غيشُ غَست ٍخَد
 

 هحتَاي اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ       
 

دس لساى حمَلي، سٌذ گَاّيٌاهِ اختشاؿ، هقوَالً تَغيف گَاّيٌاهِ اختشاؿ ًاهيذُ هي ضَد. 

ّاي هختلفي است. دس اوثش وطَسّا، سٍيىشدي ّوساى دس  لسوت دستشداسًذُگَاّيٌاهِ اختشاؿ 

ِ ضذُ است. تَغيف گَاّيٌاهِ اختشاؿ پزيشفتخػَظ تشتية ٍ هحتَاي لسوت ّاي هختلف 

 اعالفات ضٌاسٌاهِ اي دستشداسًذُ گَاّيٌاهِ اختشاؿ تغَس ولي ( سٌذِغفحِ ًخستِ )يا سش غفحِ

اعالفاتي دس هَسد ايٌىِ چِ  ضاهل دادُ ّاي ضٌاسٌاهِ اي دس هَسد اؽْاسًاهِ ثثت اختشاؿ است.

. تاضذاختشاؿ هي  هشتثظ تِاخِ ّاي فٌي وسي آًشا ثثت ًوَدُ، هىاى ٍ صهاى ثثت چيست ٍ ض

. اعالفات ضٌاسٌاهِ است ًيض فٌَاى، خالغِ ٍ يه ًمطِ ًوًَِ دستشداسًذُهقوَالً  ،غفحِ ًخست

. چٌاًچِ استاي اتضاسي اساسي تشاي ضٌاسايي، هىاى ياتي ٍ تاصياتي اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ 

اؽْاسًاهِ ّاي  ضٌاختِ ضذُ تاضذ، تواهي اساهي هختشؿ يا هختشفيي ٍ/يا هاله يا هالىيي اختشاؿ

پيذا ًوَد. چٌاًچِ صهيٌِ فٌي تا  تا ّويي اعالفات هي تَاىًيض تِ ًام آًْا سا پيطيي ثثت اختشاؿِ 
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 تيي الوللي اختشافات ضٌاختِ ضذُ تاضذ، تواهي اسٌاد صهيٌِ فٌي يادضذُ لاتل تَخِ تِ عثمِ تٌذي

هذت افتثاس گَاّيٌاهِ اختشاؿ تقييي  ،ت وِ تا تَخِ تِ آىخزي استاصياتي است. تاسيخ اؽْاسًاهِ هأ

، خالغِ اي هَخض اص فٌاٍسي دس غَست ٍخَدتِ ّوشاُ ًمطِ ّاي ًوًَِ،  ،هي گشدد. خالغِ

گَاّيٌاهِ ّاي  هشتَط تشييد وِ تا توشوض تش ذ ٍ افشاد سا لادس هي ساصهي وٌ اختشاؿ سا اسائِ

، اص آًدايي وِ گفتِ ضذٌذ. ّواًگًَِ وِ پيص اص ايي ًيض دس صهاى خستدَ غشفِ خَيي ًواي ،اختشاؿ

اعالفات ضٌاسٌاهِ اي ًام ٍ ًطاًي هختشؿ يا هختشفيي ٍ هاله يا هالىيي اختشاؿ سا اسائِ هي وٌٌذ، 

اتضاسي اساسي تشاي ضٌاخت تاصيگشاى اغلي دس يه سضتِ فٌي خاظ ٍ هٌثـ اعالفاتي هْوي تشاي 

 ذ. ًساًس دٌّذگاى ٍ ليساًس گيشًذگاى تالمَُ للوذاد هي گشددستياتي تِ اعالفات تواس تا لي
 

لاتليت غذٍس گَاّيٌاهِ اختشاؿ سا تقييي هي ًوايٌذ ٍ للوشٍ حوايتي دسخَاست ضذُ تَسظ  ،ادفاّا

ي هي وٌٌذ. دس تقييي للوشٍ حوايت، اص افغاء ضذُ تَسيلِ گَاّيٌاهِ اختشاؿ سا هقيللوشٍ هتماضي ٍ 

داضتِ تاضذ. اص عشف ديگش،  سا عثيقي است وِ هتماضي توايل تِ تقييي گستشدُ تشيي للوشٍ عشفي

يافتي اص ايي اهش است وِ گَاّيٌاهِ اختشاؿ اعويٌاى  ،وٌٌذُ اسصياتييت غٌقتي ىاداسُ هالتشخيح 

يا تغَس تفػيلي تَسظ هتماضي دس تَغيف اختشاؿ آٍسدُ ٍ آًچِ اص لثل ضٌاختِ ضذُ  ،ًْايي

هٌتح تِ تثييي للوشٍ  ،سا تحت پَضص لشاس ًذّذ. تالش هطتشن هتماضي ٍ اداسُ هشتَعِاست  ًطذُ

 هداص هي ضَد ٍ دليماً حاوي اص ايي اهش است وِ هتماضي/هختشؿدس ادفا  ضذُ هٌذسج تٌحَحوايت 

 ًگاسش ادفاّا، لساى اًتضافيحمَلي ٍ  . تا تَخِ تِ هاّيت فٌي ـتَدُ است ي چِ هَاسديادفا تِ

دى تػَيشي سٍضي ٍ تذست آٍس ،دس للوشٍ واسي هشتَط تِ اختشاؿ د غيش هتخػعتشاي فشاّي گ

غشفاً اص عشيك هغالقِ ادفاّا دضَاس است. دس اغلة هَاسد، ياسي واسضٌاسي هَخض اص اختشاؿ، 

 حمَلي ًيض هَسد ًياص هي تاضذ. 
 

 داًص پيطيياؽْاسًاهِ ّاي ثثت اختشاؿ تِ ّوشاُ گضاسش خستدَ يا فْشستي اص اسخافات  ثشاً،وا

يافت ضذُ دس عَل خستدَي اؽْاسًاهِ ثثت اختشاؿ هٌتطش هي ضًَذ. ايي احتوال ٍخَد داسد وِ 

 گضاسش خستدَ دس سٌذ گَاّيٌاهِ اختشاؿ دسج گشدد ٍ يا ايٌىِ تػَست خذاگاًِ هٌتطش ضَد. 
 

 تسياس عَالًي تقضاًًتشاي فْن اختشاؿ يا فٌاٍسي خاظ ضشٍسي هي تاضذ ٍ ف وتثي، تَغيهغالقِ 

. ايي لسوت تِ ٍ دس غَست التضاء، ًمطِ ّايي تػَست ضويوِ دس آى دسج گشديذُ اًذ است؛

      ٍٍضَح خضئيات فٌي اختشاؿ سا افطاء ًوَدُ ٍ تغَس هقوَل اص عشيك عشح هثال ّايي فولي 

دّذ. هغاتك تا اغلة لَاًيي هشتَط تِ ثثت هي آًشا ضشح  ،اخشاي اختشاؿًطاى دٌّذُ چگًَگي 
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 داًصوتخػع دس  "اختشافات، تَغيف اختشاؿ تايذ آًمذس سٍضي ٍ واهل تاضذ وِ ّش ضخع 

سا ًسثت تِ تىشاس ًوَدى، واس وشدى تا يا تِ اًدام سساًذى اختشاؿ تَاًوٌذ ساصد. دس اغلة  "هشتَعِ

س چْاس تخص تٌؾين هي گشدد: صهيٌِ پيطيي اختشاؿ، خالغِ اي اص وطَسّا، تَغيف اختشاؿ د

اختشاؿ.  ( ٍ تَغيف تفػيلي )وتثي(دس غَست ٍخَداختشاؿ، تَضيح هختػشي دس هَسد ًمطِ ّا )

صهيٌِ پيطيي اختشاؿ تطىيل دٌّذُ لسوت همذهاتي هتي سٌذ گَاّيٌاهِ اختشاؿ هي تاضذ ٍ تياًگش 

               ، يقٌي ٍضقيت داًص پيطييؿ تِ آى هشتَط هي ضَد. صهيٌِ فٌاٍساًِ اي است وِ اختشا

تِ ضىل ُ، دس آى ساُ حل ّايي وِ تا تِ حال تشاي هطىل فٌي هشتثظ تا اختشاؿ ضٌاختِ ضذ

است. خالغِ  هزوَسداًص ٍ ّوشاُ تا اضاساتي دس هَسد فية ّا ٍ ًمع ّاي  ضذُهختػشي تثييي 

واسوشد ّش يه اص فٌاغش  تشوية تٌذي آًشا تَغيف هي ًوايذ. تِ فثاست ديگش، ضواي ولي ٍ ،اختشاؿ

تذٍى آًىِ ٍاسد خضئيات تَغيف وٌٌذُ خَد فٌاغش  ،تطىيل دٌّذُ اختشاؿ سا تَضيح هي دّذ

دس هَسد اختشاؿ ّوشاُ تا اسخافاتي تِ  هثسَطتَضيحاتي  ،هضتَس ضَد. تَغيف تفػيلي اختشاؿ

. ايي لسوت اص تَغيف، تخص هْوي اسائِ هي ًوايذتغَس ولي يا خضئي ( دس غَست ٍخَدًمطِ ّا )

 استتِ ل خذيذ همثَل تشاي هطىل فٌي هثتلي چشا وِ ساُ ح ،تلمي هي گشدداص سٌذ گَاّيٌاهِ اختشاؿ 

 تايذ تا ادفا )ّا( هغاتمت داضتِ تاضذ.  ٍ
 

 اختشاؿ گَاّيٌاهِ اعالفات تِ دستشسي        
 

دس گزضتِ، دستياتي تِ اعالفات گَاّيٌاهِ اختشاؿ دضَاس ٍ صهاى تش تَدُ است. ٍضقيت يادضذُ تا 

 1980ٍ لَح ّاي فطشدُ دس اٍاخش دِّ  1970تداسي دس دِّ  تش خظؽَْس پايگاُ ّاي دادُ اي 

ي تغَس لاتل تَخْي تْثَد يافت. تِ ّش حال، اهشٍصُ دس آًچِ هَفميتي تضسي دس دًياي اعالفات فٌ

ِ اعالفات گَاّيٌاهِ اختشاؿ ت ، آصاداًِ تشيي دستشسي تا ايي تاسيخايٌتشًتيقٌي هحسَب هي گشدد، 

تذٍى ّضيٌِ هي تَاًذ  شًت دستشسي داضتِ تاضذ، تشاي هثال،است. ّش وسي وِ تِ ايٌت ضذُ  فشاّن

سا دس  ُذهتي واهل )تَغيف، ادفاّا ٍ ًمطِ ّا( ٍ غفحِ ًخست اسٌاد گَاّيٌاهِ اختشاؿ هٌتطش ض

هيليَى سٌذ گَاّيٌاهِ  38خستدَ ًوايذ، خايي وِ حذٍداً  http://ep.espacenet.comٍتسايت 

اعالفات هٌذسج دس غفحِ ًخست  http://www.wipo.int/ipdlاختشاؿ لاتل دستشسي است. دس 

تِ ثثت  اختشافات ثثت دس ّوىاسي هقاّذُاؽْاسًاهِ ّاي هٌتطش ضذُ اختشاؿ تيي الوللي وِ تش عثك 

پيًَذ ّاي پيص تيٌي ضذُ دس ايي ٍب گاُ،  پايگاُ ّاي لاتل خستدَ هي تاضذ. اص عشيك  ،سسيذُ

خْاى  هختلف دس الػا ًماطىيت فىشي اداسات ثثت اختشاؿ ٍ هالدادُ اي لاتل خستدَ ٍ تحت وٌتشل 

وِ تَسظ  گاّياداسات يادضذُ، ضايذ هشاخقِ تِ ٍب  ٍب گاُ ّاي. فالٍُ تش استلاتل دستشسي 

http://ep.espacenet.com/
http://www.wipo.int/ipdl
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ايداد گشديذُ، خالي  http://www.surfip.gov.sgاداسُ هالىيت فىشي سٌگاپَس دس آدسس ايٌتشًتي 

ّشگض ًوي تَاًذ خايگضيي  ،تايذ خاعش ًطاى ًوَد وِ ايي ًَؿ اص خستدَ ًثاضذ. اهااص لغف 

تٌاتشايي تَغيِ هي ضَد تا يه ٍويل گَاّيٌاهِ اختشاؿ هحلي يا اداسُ  .گشددخستدَي حشفِ اي 

ثثت اختشاؿ هحلي هطَست ضَد. اهىاى داسد وِ اداسُ ثثت اختشاؿ هحلي لسوتي سا تشاي اسائِ 

ِ اعالفات گَاّيٌاهِ اختشاؿ دس ًؾش گشفتِ تاضذ وِ يا خَد خستدَّا سا اًدام خذهات هشتَط ت

ًِ تٌْا تِ ايٌتشًت ٍ تٌاتشايي وىاسي هي وٌذ. احتواالً ايي اداسات خَاّذ داد يا دس اًدام خستدَ ّ

Espacenet ٍ ذ، تلىِ ىيت فىشي ٍايپَ دستشسي داضتِ تاضٌوتاتخاًِ ّاي ديديتالي هال ّوچٌيي

اعالفات سَدهٌذي دس ساتغِ تا گَاّيٌاهِ ّاي اختشاؿ،  ضاهلهتٌَؿ ٍ  لَح ّاي فطشدُص هخضًي ا

 ،وِ تا آًْا هي تَاى ضشٍؿ خَتي داضت لَح ّاي فطشدُ اي. تشخي اص آًْا تاضذدس دستشس 

        وِ تَسظ اداسُ ثثت اختشاؿ اسٍپايي تِ غَست هاّياًِ هٌتطش  Espace Access :فثاستٌذ اص

             ًطشيِ اي وِ ّش دٍ هاُ يىثاس تَسظ اداسُ ثثت اختشافات ٍ  Patents BIBهي ضَد، 

فالئن تداسي اياالت هتحذُ هٌتطش هي ضَد ٍ دستشداسًذُ اعالفات ضٌاسٌاهِ اي گَاّيٌاهِ ّاي 

، وِ سًٍَضت ّاي تشاتش اغلي اص گَاّيٌاهِ ّاي اختشاؿ USAPATاختشاؿ اياالت هتحذُ است ٍ 

            َس ّفتگي تَسظ اداسُ ثثت اختشافات ٍ فالئن تداسي اياالت هتحذُ هٌتطش هي ضَد،است وِ تغ

ESPACE WORLD  ِهتي واهل ٍ اعالفات ضٌاسٌاهِ اي هَاسد هشتَط تِ هقاّذُ  دستشداسًذُو

   ثاس تَسظ ٍايپَ هٌتطش هي گشدد ٍ تِىّفتِ ي ّوىاسي دس ثثت اختشافات است ٍ ّش دٍ

ESPACE EP  اّيٌاهِ ّاي اختشاؿ اسٍپايي استوِ ضاهل اسٌاد گًَيض هي تَاى هشاخقِ ًوَد .

ًيض ٍخَد داسد وِ خذهات هشتَط تِ خستدَي پايگاُ ّاي دادُ اي سا  5تقذادي ضشوت خػَغي

 دس هماتل دسيافت ها تِ اصائي اًدام هي دٌّذ. 
 

 حفظ محرمانگي    
 

 ،غحيح ًيستتِ هزاوشات تش اساس افتواد غشف تَخِ تِ ايي اهش داساي اّويت است وِ ٍسٍد 

هٌدش ًوي ضَد. دس ايٌچٌيي هَافمتٌاهِ چشا وِ دس تسياسي اص هَاسد لضٍهاً هزاوشات تِ اًقماد 

وِ يىي اص اعشاف هزاوشُ، فوَهاً ليساًس دٌّذُ، گيشًذُ ليساًس تالمَُ غيش هقوَل ًيست  ،هَاسدي

                                                            
 :، تثيٌيذّا سا تشدُ تاضين تشاي ايٌىِ ًام تقذاد ووي اص ايي ضشوت 5

Derwent (http://www.derwent.com), Dialog (http://www.dialog.com/), STN (http://www.stn-international.de), 

Questel Orbit (http://www.questel.orbit.com/index.htm), Micropatent (http://www.micropatent.com), WIPS Global 

(http://www.wipsglobal.com). 

 

http://www.surfip.gov.sg/
http://www.questel.orbit.com/index.htm
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آًْن تِ ايي دليل وِ  ،هتْن ًوايذ دس عَل هزاوشُ ضذٌُاًي وِ تِ اٍ سا تِ سَء استفادُ اص اعوي

سا تا اّذافي تداسي تغَس هتملثاًِ تػاحة  ًتيدِدس عَل هزاوشات تي  افطا ضذُ اعالفات هحشهاًِ

ًوَدُ ٍ اص آًْا استفادُ وشدُ است. تِ هٌؾَس تاهيي دس تشاتش احتوال هضتَس، سٍيِ اي استاًذاسد 

حفؼ  هَافمتٌاهِهحشهاًگي يا  هَافمتٌاهِم افطاء هتماتل ٍخَد داسد وِ فذ هَافمتٌاهِهثٌي تش اًقماد 

. ّش هشاخقِ وٌيذ 6.5ضويوِ  تِ ًوًَِ اي اص تَافمٌاهِ يادضذُ اسشاس ًاهيذُ هي ضَد. تشاي ديذى

ّا ٍ ضشايظ ّش هَلقيت خاظ  تايذ تش اساس ٍالقيت هٌذسج دس ايي ضويوِّاي  هَافمتٌاهِيه اص 

 هتخػع حمَلي هٌاسة هَسد تشسسي لشاس گيشد.  ٍ تَسظ ضَدتقذيل 
 

 يا يادداشت تفاهم تفاهم نامه    
 

آهادگي وِ تِ ًحَ ضايستِ اي تشاي ضشٍؿ هزاوشات  تغَس هٌغمي هقتمذ تاضٌذچٌاًچِ عشفيي 

تا يا يادداضت تفاّن ًثايذ عشح گشدد. هقْزا ٍ  تفاّن ًاهِتفاّوي اٍليِ تِ ضىل اًقماد ، ًياص تِ داسًذ

هَافمتٌاهِ يا يادداضت تفاّن لثل اص اهضاي  تفاّن ًاهِاًقماد  تقضاًٍخَد تْتشيي هسافي عشفيي، 

 ،اٍلات تشخي. هوىي است ايي ضشٍست لثل اص ضشٍؿ هزاوشات سسوي يا ياتذهي  ليساًس ضشٍست

دس صهاًي وِ ًياص تِ افالم فوَهي آغاص  ،تشاي هثال ،هػذاق پيذا وٌذدس خشياى هزاوشات عَالًي 

يا يادداضت  تفاّن ًاهِ. لثل اص اًقماد يا تماضاي تاهيي سشهايِ پيص آيذ اي خذيذ فشآٍسدُتَليذ 

 ايي پيطٌْاددسن دسستي اص آثاس ها دس غَستي وِ عشف هماتل پيطٌْادي سا هغشح ًوايذ وِ تفاّن، 

. ايي اهش تِ ٍيژُ دس ينپزيشپيطٌْاد هضتَس سا ت ثايذً ،ًذاسين ليساًس ًْايي هَافمتٌاهِسٍي تش 

. هػذاق پيذا هي وٌذيا يادداضت تفاّن تِ لحاػ حمَلي الضام آٍسًذ،  تفاّن ًاهِوطَسّايي وِ 

س وِ لثالً ًيض دس هَسد هَافمتٌاهِ هحشهاًگي تحث َ. ّواًغتثيٌيذسا تشاي تَضيح تيطتش  6.5ضويوِ 

 ش اساس ٍلايـ يا ضشايظ ّش هَسدسا تايذ ت فَق الزوشضذ، هَافمتٌاهِ ّا ٍ يادداضت تفاّن ّاي 

 تقذيل ًوَد ٍ ّوچٌيي يه هتخػع حمَلي هٌاسة آًْا سا هَسد تشسسي لشاس دّذ.  
 

 توزيع موافقتنامه     
 

-ليساًس فٌاٍسي تلٌذ هَافمتٌاهِ لثل اص ضشٍؿ يه يي دس تذٍ اهش ٍ عشف ايي اهىاى ٍخَد داسد وِ

ايي تَصيـ آغاص ًوايٌذ. تِ هَخة هَافمتٌاهِ هذت، تشخيح دٌّذ وِ فقاليت خذيذ خَد سا اص عشيك 

تالمَُ سا دس  دٌّذُتِ ليساًس گيشًذُ تالمَُ اختياس دادُ هي ضَد وِ هحػَل ليساًس  ،هَافمتٌاهِ

-تاصاسي خاظ ٍ تش اساس ليَد ٍ ضشايظ هقيي تَصيـ ًوايذ. ساتغِ هَفمي وِ دس ايٌدا تٌا ًْادُ هي

 ّوَاس ساصد.  ًيض ليساًس فٌاٍسي هَفك هَافمتٌاهِ ضَد، تِ خَتي هي تَاًذ ساُ سا تشاي 
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 .   به چه ميسان ارزش دارد؟3
 

هَخَز آًْا  تْاي تؼييي تثؼاًتط ذالف اهَال هلوَس وِ اتعاضي تىَيي يافتِ تطاي احطاظ اضظش ٍ 

، ضاّي سازُ تطاي تؼييي اضظش اهَال غيط هلوَس ٍخَز ًساضز. ايي زض حالي است وِ هاًٌس ّط است

اضيت وِ اوثطاً اظ زًياي اهَال هلوَس تِ ػ لغي تايس احطاظ گطزز ٍ چٌسيي ضٍش،هث ،زيگطي هؼاهلِ

   ِ تَسؼِ يافتِ ٍ تكَض هَفميت آهيعي تطاي تسْيل ايي اهط تسياض هْن تِ واض گطفت گطفتِ ضسُ،

 ضسُ اًس. 
 

 وِ ليساًس گيطًسُ: زض ظهاًي

 ؛ًياظ تِ فٌاٍضي خسيس ضا احساس ًوَز ٍ هٌاسثتطيي فٌاٍضي ضا ضٌاسايي وطز 

 ؛ليساًس زٌّسُ تالمَُ ضا ضٌاسايي ًوَز ٍ 

  ،تِ ايي ًتيدِ ضسيس وِ تطتيثات ليساًس هٌاسثتطيي ضاّثطز تداضي است 

 تؼييي اضظش فٌاٍضي اّويت پيسا هي وٌس. 
 

 سِ هَؾَع يا پطسص هػساق پيسا هي وٌس: ،زض ايي هطحلِ

 تا چِ اًساظُ ضطوت زض لثال حك استفازُ اظ فٌاٍضي ليساًس زٌّسُ لسضت پطزاذت زاضز؟ 

 تِ ليساًس زٌّسُ پطزاذت ًوايس؟ ٍ هثلغ ضا ش ّايي تايس ٍليساًس گيطًسُ تا چِ ض 

  ِ؟وٌسيعاى تِ ليساًس زٌّسُ پطزاذت هليساًس گيطًسُ تايس تِ چ 
 

ـ ضطوت تا چِ اًساظُ لسضت پطزاذت زاضز ـ زاضاي اّويتي اٍليي سَال  ،زض تيي سَاالت فَق الصوط

 ًظطييوات ذَز ضا تط هثٌاي اضظش وحياتي است. يه ليساًس گيطًسُ هحتاـ ًوي تَاًس تػ

آيا  ايي هثٌا هي گيطز وِ تط ضااضظش ًظطي، تػويوات ذَز تلىِ تِ خاي  ،فٌاٍضي استَاض ساظز

چٌاًچِ هثلغ فٌاٍضي خسيس،  6.يا ذيط فٌاٍضي هصوَض تَاًايي ٍي ضا تطاي وسة زضآهس اضتماء هي زّس

، هٌدط تِ ّعيٌِ اي گطزز وِ تاالتط اظ تحول تاظاض است، فطآٍضزُزض غَضت اؾافِ ضسى تِ ّعيٌِ 

   ػولي تيَْزُ يا هؿط ذَاّس تَز.  ليساًس گيطًسُ ؾطض پَلي ذَاّس وطز ٍ هصاوطات ليساًس

     هصاوطات ليساًس تِ هؼٌاي تؼييي ايي اهط است وِ هٌاتغ هالي وافي تطاي تاهيي آهازُ ساظي تطاي

                                                            
ليساًس ًوي تاضس. زستاٍضزّاي زيگطي ًيع ٍخَز زاضًس وِ تِ سازگي لاتل  هَافمتٌاهِّوَاضُ افعايص زضآهس ّسف يگاًِ تطاي اًؼماز  6

تِ ٍيژُ زض هَضز ليساًس ػالئن  هعتَض يا زض هؼطؼ تَخِ لطاض گطفتي تيطتط. اهط ٌس اظ لثيل تػَيط تْثَز يافتِ اًساظُ گيطي ًوي تاض

ّا تِ استفازُ اظ فٌاٍضي ّاي زاضاي گَاّيٌاهِ  ض خايي وِ ضطوتٍلي ايي هَؾَع ّوچٌيي ز .ّا هػساق زاضز تداضي ٍ تداضت ضرػيت

 تطًس هحػَالتطاى ضٍي هي آٍضًس، تِ ايي ػٌَاى وِ فطافي ّستٌس، تسيْي است.  اذتطاع تطاي اضتماء تػَيطِ



 
 زاضز؟ اضظش هيعاى چِ تِ. 3 33

 

ٍ آيا زض ظهاًي وِ  يا ذيط ّعيٌِ ّاي تحػيل ٍ استفازُ اظ فٌاٍضي ليساًس زٌّسُ ٍخَز زاضز

       ظ سطهايِ گصاضي غَضت گطفتِ سَزي تسست ًْايتاً تِ تاظاض اضائِ ضس، ا فطآٍضزُفٌاٍضي يا 

 هي آيس. 
 

ًْايتاً، ّسف ايي است وِ ليساًس زٌّسُ ٍ ليساًس گيطًسُ زض هٌافغ هطتثف تا فٌاٍضي تِ ًحَي 

 هٌػفاًِ ٍ هتؼاضف ضطيه تاضٌس. 
 

 تقويم فناوري    
 

تاهيي وٌٌسُ هالي ٍ  مَُ،زاضز. هاله، ذطيساض تال ضرػي خٌثةتمَين ػولي زضَاض هي تاضس ٍ اغلة 

يه  حتي اگط زاضائي هعتَض ،تي تمَين هي ًوايٌسٍيه زاضايي ثاتت ضا تكَض هتفا وسامّط  ،تيوِ گط

   لاتل تؼييي تاضس وِ تا ٍخِ ضايح ليوت گصاضي هي ضَز. زض گصضتِ، تمَين زاضائي ّا زاضائي 

َض ي گطزيس ٍ اضظش آًْا تكتَز وِ تَسيلِ استْالن تؼسيل هّعيٌِ ّاي ها لثلطاى  هٌؼىس وٌٌسُ

ّاي اذيط، اضتثاـ هعتَض زيگط  هطتثف هي ضس. اها زض سالتِ سَززّي لاتل اًتظاضضاى  ،هستمين

        زضآهسّايي ضا ذلك  "التػاز ًَيي"ّاي  ظيطا ضطوت ،تػَضت ذَزواض لاتل اػوال ًوي تاضس

اساً هَضز يازضسُ تِ ذاقط استفازُ هي وٌٌس وِ ظاّطاً تِ زاضايي ّاي ثاتت آًْا اضتثاقي ًساضز. اس

تمَين زاضائي ّاي غيط  ،آًْا اظ زاضائي ّاي غيط هلوَس ٍ تِ ٍيژُ فٌاٍضي ضٍي هي زّس. هؼْصا

 هلوَس حتي هطىل تط ٍ سليمِ اي تط است. 
 

استفازُ چٌسيي ضٍش ضا تطاي تمَين فٌاٍضي  اظ ، هي تَاىٍخَز هطىالت فَق الصوط ًيعحتي تا 

ٍ ٍاتستگي آى تِ اقالػات هَضز استفازُ زض هسل تمَين سليمِ اي تَزى اهط تا تَخِ تِ اهىاى  7.وطز

، ليوت ّايي وِ اظ تىاضگيطي ّط يه اظ هؼياضّاي تمَين تِ زست هي آيس، ضثيِ تِ ّن ًرَاّس تمَين

ايٌس وِ تط تَز. تِ ّط حال، آًْا تايس ضاٌّوايي ّايي ضا اظ قطيك تاسيس پاضاهتطّاي هؼيٌي اضائِ ًو

ّاي  ٍشتلىِ ض ،وِ ضاهل ًِ تٌْا هثالغ ،قثك آًاى تتَاى تطتيثات هالي ضا هَضز هصاوطُ لطاض زاز

 هي ضَز. ًيع  اًدام پطزاذت ّا
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Deborah Hylton and David Bradin, “Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective”, April 
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 ضٍيىطز ّعيٌِ هحَض        
 

سطهايِ گصاضي          حاوي اظ  فٌاٍضي، ّعيٌِ ّاي هطتثف تا تَسؼِ، حوايت ٍ تداضي ساظي

تكَض  هي تَاًس . هراضج يازضسُ تطاي ليساًس زٌّسُ ضٌاذتِ ضسُ هي تاضٌس ٍليساًس زٌّسُ است

هتؼاضف تَسف ليساًس گيطًسُ تالمَُ ترويي ظزُ ضَز. آًْا ًطاى زٌّسُ وف يا حساللي ّستٌس وِ 

-ليساًس غيط ،تطاي هثال ،تاظياتي آًْا هي تاضس. اها چٌاًچِ تِ زًثالليساًس زٌّسُ زض وٌاض سَز 

تطاي ليساًس گيطًسگاى هرتلف ًسثت تِ خساگاًِ اي خغطافيايي  ّايللوطٍضس، ٍ/يا تا 8اًحػاضي

تاظپطزاذت  تايس وِ ػٌَاى وٌسس، ليساًس گيطًسُ هي تَاًس ٌٍخَز زاضتِ تاضفٌاٍضي ليساًس زٌّسُ 

ليساًس گيطًسُ ، سطهايِ گصاضي ليساًس زٌّسُ تَسف تيص اظ يه قطف تمثل گطزز. هوىي است

زض ًظط  هراضج آًْا ًثايسٍ  زاضتِتحميمات تيحاغلي ٍخَز  ًوايس وِ ىط ضا ًيع ػٌَاايي اه تالمَُ

وِ تايس تِ سطهايِ گصاضي اٍ زض  وٌسازػا هي  احتواالً ليساًس گيطًسُ تالمَُّوچٌيي گطفتِ ضَز. 

ليساًس گيطًسُ  احتواالً، ،تؼلك گيطز. زض ٍالغ تػسيكًَػي اػتثاض يا تِ  ،تداضي ساظي فٌاٍضي

تِ اٍ اضتثاقي ًساضز. ٍي تٌْا  ،تالمَُ ازػا وٌس وِ ّعيٌِ هتحول ضسُ تَسف ليساًس زٌّسُ تالمَُ

هي تاضس ٍ ًِ ّعيٌِ اي وِ تطاي قطف غيط هطتثف ذَز  فٌاٍضي تطاي تداضت ػاللوٌس تِ اضظش

-ي ًوايس ٍ ليساًساغلة ّعيٌِ ٍالؼي تَسؼِ فٌاٍضي ضا افطاء ًو ،زاضز. ّوچٌيي، ليساًس زٌّسُ

ّعيٌِ يازضسُ ًساضز. ًْايتاً ّسف ّط زٍ قطف تايس ايي تاضس وِ  تاييسگيطًسُ تالمَُ ضاّي تطاي 

زضوي ٍالغ گطاياًِ اظ سطهايِ گصاضي ليساًس زٌّسُ ٍ اضتثاـ آى تا پطزاذت ّاي ليساًس گيطًسُ 

 تِ ليساًس زٌّسُ زاضتِ تاضٌس. 
 

        زض تطذي هَاضز، ضٍيىطز ّعيٌِ هحَض تطاي ترويي تا ايي فطؼ تِ واض هي ضٍز وِ اگط 

يا  فطآٍضزُزضتطزاضًسُ ذَز ٍ فٌاٍضي هَضز ًظط  ،ليساًس گيطًسُ هي ذَاست اظ هٌثؼي هتفاٍت

اضز وِ تِ چِ هيعاى تَز. اهىاى زاٍ تسست آٍضز، تواهي ّعيٌِ ّاي تِ تاض آهسُ ضا فطايٌس هطرع 

فٌاٍضي ضلاتتي ٍ غيط ًالؿاًِ غَضت پصيطز. ضٍيىطز ّعيٌِ هحَض،  اظ قطيك زاضًسُ ثالث ،ايي اهط

تا تَخِ تِ هثلغ ٍ ًطخ ّاي  ،تطاي تؼييي ّعيٌِ ّايي ًيع تِ واض هي ضٍز وِ زض ايداز فٌاٍضي هطاتِ

ايٌگًَِ هَاضز ٍ زض پطزاذت زض تاضيد تمَين )ّعيٌِ تاظتَليس فٌاٍضي/ساذت زٍتاضُ( تِ تاض هي آهس. 

سايط هَاضز همتؿي، ليساًس گيطًسُ تايس ظهاى ٍ ّعيٌِ تحػيل يا تَسؼِ فٌاٍضي ّاي خايگعيي 

تكَض هَثطي ّعيٌِ تْتطيي خايگعيي تؼسي ضا تؼييي ًوايس ٍ زض تايس ضا ترويي تعًس. ليساًس گيطًسُ 

                                                            
 "ليساًس هَافمتٌاهِ يه تط هطٍضي"، تثيٌيسضا  4فػل تطاي هكالؼِ تيطتط  8
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زض ٍضي ليساًس زٌّسُ هي تَاًس همياسي سَزهٌس تطاي اّويت ٍ اضظش فٌا اًدام آى، غَضت اهىاى

اهط ووتط هطتَـ تِ هحاسثِ اضظش هي تاضس ٍ تيطتط ضاّثطزي ايي ليساًس گيطًسُ تاضس.  ًعز

هثٌي تط ايٌىِ اگط ليساًس زٌّسُ تالمَُ تكَض هكلَتي زض ذػَظ ضطٍـ هالي  ،هصاوطاتي است

 خايگعيي زاضز.  هصاوطُ ًٌوايس، ليساًس گيطًسُ تالمَُ چِ گعيٌِ ّايي تطاي يافتي ضطواي تداضي
 

 ضٍيىطز زضآهس هحَض        
 

سَز زض ًتيدِ استفازُ اظ فٌاٍضي افعايص ليساًس فٌاٍضي هَفك تِ هؼٌاي تطاي ليساًس گيطًسُ، 

زضتطزاضًسُ  ،تحت حوايت هالىيت فىطي هي تاضس. ضٍيىطز زضآهس هحَض زض ذػَظ تؼييي اضظش

( زض هَضز هيعاى اهىاى همياس ّاي زليمتطهثتٌي تط ضٌاذت ٍ تدطتِ )يا زض غَضت ترويي ّاي 

اظ ًَتت تؼييي سْن هطتَقِ ّط يه اظ قطفيي  ترويي ّا، تَليس زضآهس فٌاٍضي هي تاضس. تؼس اظ ايي

 فطا هي ضسس.  هحاسثات يازضسُتا  هٌافغ ٍ فطهَل حك االهتياظِ هكاتك
 

تط  وِضطٍع هي ًوايٌس  "لاػسُ ولي"هحاسثِ اضظش گصاضي ضا تا يه  ،تطذي اظ هترػػيي ليساًس

اغلة  ٍضا زضيافت هي ًوايس ساًس گيطًسُ لي ٌسُ يه چْاضم يا يه سَم اظ هٌافغليساًس زّ آىقثك 

       تطذَضزاض  هظٌِ ضسىاظ اهتياظ ضْطت ٍ  وِ ايي لاػسُ  9ضٌاذتِ هي ضَز. "%25لاػسُ "تِ ػٌَاى 

تِ لث. اهي تاضسهطتطوي تطاي تسياضي اظ ليساًس زٌّسگاى ٍ ليساًس گيطًسگاى  ًمكِ ضطٍع ،است

هتؼالثاً قطفيي هي تَاًٌس آًطا تِ زاليلي هٌكمي ٍ هٌػفاًِ تغييط زٌّس. ايي زاليل هٌكمي ضاهل 

ضيسه ٍ ػَاهلي اظ لثيل سكح تَسؼِ فٌاٍضي )اٍليِ يا واهالً تَسؼِ يافتِ(، سطهايِ گصاضي ثاتت 

 ظ، هحتَا ٍ تَاى تستِ هالىيت فىطي ٍ اضظياتي تاظاض هي گطزز. هَضز ًيا
 

 زالض آهطيىا تفطٍش ضٍز  1500ثلغ اي ذاظ تِ ه فطآٍضزُتطاي هثال، چٌاًچِ اًتظاض ايي تاضس وِ 

% 25زالض آهطيىا ذَاّس تَز.  750زالض آهطيىا تاضس، سَز ػولياتي  750ٍ تواهي ّعيٌِ ّا سط خوغ 

         "لاػسُ"زالض آهطيىا هي تاضس. ايي ّواى هثلغي است وِ تط قثك  50/187اظ ايي سَز هؼازل 

       فَق الصوط ليساًس زٌّسُ تسست هي آٍضز ٍ هي تَاًس ًمكِ ضطٍع تطاي هصاوطات تيطتط تا تَخِ تِ 

 زز. ضيسه ّاي فَق الصوط ٍ هتغيط ّاي حك االهتياظ ٍ ػَاهل هطتَقِ زيگط للوساز گط
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ػاللِ اي تِ پطزاذت يا زضيافت حك االهتياظ هستوط تطاي قَل هست يىي اظ قطفيي  احتوال زاضز وِ

)ضايس تكَض الساقي وِ تط پايِ  تاضس ًساضتِ تاضس ٍ تٌْا ذَاستاض هثلغ همكَع )يه للن( هَافمتٌاهِ

 ظهاى يا تحمك ضٍيسازي ذاظ تٌظين ضسُ تاضٌس( ٍ زض ًتيدِ ليساًس واهالً پطزاذت ضسُ هٌؼمس گطزز. 
 

خطياى ّاي ٍضٍزي ٍ تؼييي وٌٌسُ ٍ ًوَزى غَضت حساب سالياًِ گام تؼسي تْيِ  ،زض ايي غَضت

ٍ احتساب  n(100/r+1)/1 فطهَلِاػوال ًوَزى  سپس( ٍ n) هَافمتٌاهِذطٍخي ًمسيٌگي تطاي هست 

. ايي هحاسثِ ًياظهٌس اًتراب ًطخ تٌعيل هي تاضس ذالع فؼليهثلغ همكَع )يه للن( ٍ اضظش وطزى 

تؼسيل ضسُ ٍ تٌاتطايي تكَض هَثطي  ،ضيسهّعيٌِ سطهايِ اي است وِ تِ ذاقط  ّواى ٍ( r)است 

. اضظش ذالع فؼلي تؼييي وٌٌسُ اضظش فؼلي هٌاتغ ستزضتطزاضًسُ ٍ هٌؼىس وٌٌسُ تواهي ضيسه ّا

اػتثاض ايي ضٍش  ،. تسيْي استاستزضآهسي آتي لاتل اًتظاض اظ ًاحيِ استفازُ اظ فٌاٍضي هَضز ًظط 

تستگي تِ غحت اقالػاتي زاضز وِ تِ آى زازُ هي ضَز. زض تطذي اظ هصاوطات، يىي اظ قطفيي يا ّط زٍ 

تاظگطت ٍ تٌعيل هوىي ضا تستِ تِ ًطخ تا سٌاضيَّاي هرتلف  حساتساضاًي ضا تِ ذسهت هي گيطًس

تط سٌاضيَّاي هؼيي اخطا ًوايٌس.  ايي ضٍش هي تَاًس سازُ يا پيچيسُ ٍ زضتطزاضًسُ اضظش گصاضي خعئي

تاضس. اها زض تسياضي اظ هَاضز،  "ضثيِ ساظي هًَت واضلَ"يا  "ٍالؼي ّاي گعيٌِ"فٌاٍضي ّا اظ لثيل 

ّاي  تداضت ذاظ فؼال ّستٌس، زضن ػولي تَسؼِ يافتِ اي اظ ضيسه ٍ تاظگطتقطفيٌي وِ زض يه 

هوىيِ ًاضي اظ تحػيل فٌاٍضي ذَاٌّس زاضت. تايس ذاقط ًطاى ًوَز وِ تحليل اضظش ذالع فؼلي 

وِ ظهاى ٍ پَل  هي ضَز ّط هَؾَػي هطتَـ تِ ّاي ًمسي تٌعيل ضسُ ًيع ًاهيسُ هي ضَز( )خطياى

 هي تَاًس واضتطز ٍسيؼي زاضتِ تاضس.  ِ ّويي زليل، ايي اتعاضت. ػَاهل شيطتف ّستٌس
 

 ضٍيىطز تاظاض هحَض         
 

تسَْلت  هي تَاًٌس فطٍضٌسگاى ٍ ذطيساضاى هستغالت يا اتَهثيل ّاي زستِ زٍم هي زاًٌس يا

سال قطف ّاي لطاضزاز تيغ ذاًِ ّاي هطاتِ زض هٌكمِ اي هطاتِ يا اتَهثيلي تا هسل ٍ وِ  زضياتٌس

زض تاظاض  لاتل همايسِهؼاهالت تَخِ تِ تط ضٍي چِ هثلغي تَافك وطزُ اًس. تٌاتطايي  ساذت هطاتِ

 . استتطاي تؼييي اضظش زاضائي ، ذطيس ٍ فطٍشلثل اظ هصاوطُ لطاضزاز  ،ضٍضي آساى ٍ سَزهٌس
 

 ،تا ٍخَز ايٌىِ ضايس تِ يه اًساظُ هفيس ًثاضس ،اتراش ضٍيىطزي هطاتِ زض ليساًس ّن سَزهٌس است

زض غَضتي وِ  ٍخَز زاضز. تِ ػالٍُ، هطاتِ هالىيت فىطيچطا وِ تِ ًسضت فٌاٍضي ٍ تستِ ّاي 

خعئيات تداضي لطاضزاز  تلمي وٌٌس،اظ ًظط ضلاتتي حساس قطفيي افطاي خعئيات يه لطاضزاز ذاظ ضا 

اًحػاضي، احتوال تطٍظ  ٍ ليساًس خْاًي هَافمتٌاهِغَضت اًؼماز زض  .تلاتل زستطسي ًيس هعتَض
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ليساًس غيط اًحػاضي يا تٌْا زض للوطٍّاي خغطافيايي هدعا  زض خايي وِهطىل تيطتط است. ايي 

اًحػاضي تاضس، ليساًس گيطًسگاى تؼسي اغلة اظ ضطٍـ ٍ تَافمات ليساًس گيطًسگاى زيگط هكلغ 

، زض تطذي اظ هَالغ ،ظ زست يافتِ اًس. هؿاف تط اييحسالل تِ ايسُ هٌاسثي زض ايي ذػَ ّستٌس يا

يا احتواالً تا  ّستٌسخعئيات ليساًس ّاي تؼسي اضائِ ليساًس گيطًسگاى غيط اًحػاضي ذَاستاض 

ذط هكلَتتط ًيع زض ذَاستاض ايي تاضٌس وِ لطاضزاز هؤ "ليساًس گيطًسُ واهلِ الَزاز"ٌاز تِ حك  تاس

تِ ػلت هحطهاًِ تَزى اغلة هَافمتٌاهِ ّا، زستطس آًْا تِ ػٌَاى ليساًس گيطًسُ لثلي لطاض گيطز. 

 اخطاي هَاضز فَق الصوط زضَاض تاضس.استفازُ اظ يا زض ػول ضايس 
 

         تطضسي حك االهتياظّاي هَخَز زض اًَاع ذاغي اظ هؼاهالت ليساًس سَزهٌس  تا حسٍزي

اثثات هٌاسة تَزى  تطاي ،هَضز ًياظ يازضسُ تاهيي وٌٌسُ هساضن . اهىاى زاضز وِ تطضسي ّاياست

زُ اي ضا اضائِ ًوايس. تِ ّط ًطخ ذاغي زض يه هصاوطُ تاضس ٍ ّوچٌيي ضاٌّوايي ّاي لاتل استفا

 للوطٍچطا وِ هاّيت فٌاٍضي ٍ  ،لاتل همايسِ اًستسيْي است وِ لطاضزازّاي ليساًس تِ سرتي  حال

يه ليساًس اًحػاضي تسياض اضظش س اثطي اساسي تط اضظش ليساًس ذَاّس گصاضز. ًليسا

اهِ ّاي اذتطاع يه حك ساذت، استفازُ ٍ فطٍش تواهي حمَق هتؼلك تِ وليِ گَاّيٌ ضاهل ،گستطزُ

تطاي تْطُ تطزاضي اظ يه فٌاٍضي زض  ،هحسٍز ًسثت تِ يه ليساًس غيط اًحػاضيِ ،فٌاٍضي ذاظ

 . استتسياض هتفاٍت  ،استفازُ هحسٍزظهيٌِ 
 

هي تَاًس خالة تاضس ٍ ّوچٌاى  ،ليساًس ّاي زيگط وسة اقالع زض ذػَظ حك االهتياظِهؼصاله، 

تياًگط گستطُ ٍسيؼي اظ ًطخ ّاي حك االهتياظ است. توَخة هكالؼِ اي اٍليِ، وويتِ ظيست فٌاٍضي 

هتياظ ّاي شيل تِ ػٌَاى هطرػِ اي گعاضش زاز وِ حك اال )ال اي اس( خاهؼِ هسيطاى ليساًس

 تطاي ليساًس ّاي غيط اًحػاضي شيل تلمي هي ضسُ است:
 

  اظ فطٍش ذالع5تا  1تياًي، وطت سلَلي(  حاهلٍاوٌطگطّاي پژٍّطي )تطاي هثال %.  

 ُضزياب ّاي زي اى اي( ا تا زٍزهاًيّاي تطريػي )تطاي هثال پازتي ّاي ته  فطآٍضز ،

 .% زض غس اظ فطٍش ذالع5

 ُاظ فطٍش ذالع. 10تا  5( پازتي ّاي ته زٍزهاًيّاي زضهاًي )تطاي هثال  فطآٍضز % 

  اظ فطٍش ذالع10تا  5ٍاوسي ّا %. 

 ُاظ فطٍش ذالع6تا  3 تْساضت زاهيّاي  فطآٍضز %. 

 اظ فطٍش ذالع5تا  3 هحػَالت ظضاػي/وطاٍضظي %. 
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 هطاحل اٍليِ وِ ًَتطويثي زاضٍّاي تطاي، ًوَز گعاضش 1990 سپتاهثط زض ليساًس التػازي ًططيِ

 % ٍ تطاي10 تا 7 تيي ها اًحػاضي تَافمات تطاي االهتياظ حك ًطخ ّاي هي گصاضًس، سط پطت ضا ذَز

ّاي  ًطخ  وٌٌسُ، تٌظين همطضات تػَية پي زض است. تَزُ %4 تا 3 تيي ها اًحػاضي غيط تَافمات

ُ ذالع تَز فطٍش اظ %8 تا 5 تيي اًحػاضي غيط ليساًس ّاي ٍ %15 تا 12 تيي اًحػاضي ليساًس

 .است
 

گعاضضي اظ ًطخ ّاي حك االهتياظ اضائِ  1996هَضخ سپتاهثط   les Nouvellesزض  ،ام ياهاساوي

ًوَز وِ هٌؼىس وٌٌسُ هطحلِ تحميك ٍ تَسؼِ فٌاٍضي ّا زض ظهاى اًؼماز ليساًس ٍ هَلؼيت قطفيي 

ليساًسي ضا اظ يه  ،يه ضطوت ظيست فٌاٍضي وَچه ، زض خايي وِهغ الَغفهي تاضس.  هَافمتٌاهِ

يه ضطوت زاضٍ ساظي  تِ ،هَسسِ تحميماتي يا زاًطگاُ تحػيل هي وطز ٍ تؼس اظ تَسؼِ تيطتط

ليساًس آًطا ٍاگصاض هي وطز، اضظش افعٍزُ زض ًطخ ّاي افعايص يافتِ حك االهتياظ هٌؼىس  ،تعضي

 هي گطزيس:
 

 مرحله تحقيق و توسعه كوچك/دانشگاه شركت                شركت داروسازي بسرگ/شركت كوچك           

 اوتطاف %                3                              7%                

 هلىَل ليس                                 %5ـ4                             9%                

 پيص تاليٌي     %7ـ6      % 10               

  3ـ2فاظّاي                                15%                
  

ايي اضلام تِ تٌْايي تػَيط واهلي اظ اضظش التػازي هؼاهالت ضا ًطاى ًوي زّس ٍ زض ًظط  اها 

تلِ اي است وِ اضراظ هىطضاً گطفتاض آى هي ضًَس. چطا وِ زض  ،گطفتي غطف زضغس ّا ٍ اػساز

خولِ آًچِ تايس تػَضت همكَع )يه للن(  ليساًس، هي هَافمتٌاهِ ّايضطايف ٍالؼي   اوثط هَاضز،

          ّاي زيگطي وِ احتواالً تط ضٍي آًْا تَافمي غَضت گطفتِ ًاضٌاذتِ پطزاذت ضَز ٍ هطَق

    هعتَض تكَض اساسي تط ضٍي ًطخ ّاي حك االهتياظ هَضز تَافك تاثيط هَاضز هي تاضٌس. ّوچٌاى، 

 هؼٌاي زضغس هؼيٌي اظ حك االهتياظ هطىل است. ٍالؼي تطضسي ،هي گصاضًس. تٌاتطايي
 

    هيعاى سَزهٌسي ضٍيىطز تاظاض هحَض تسياض هحسٍز هي تاضس. ًتايح ولي، اغلة   تكَض هرتػط،

 تسياض احتواالً آًچِ اء حطوتي ضا هطرع هي ًوايٌس. اهاغٌؼتي حسالل هثساضظياتي ّا ٍ استاًساضزّاي 

تَاًس هثٌا يا  هي وِ است غٌؼت ّواى زض همايسِ لاتل ليساًس تَافك تِ ًسثت يافتي آگاّي ،است هفيستط

 فطاّن ًوايس.   ،الگَي زيگطي ضا تطاي اضظش گصاضي ذاغي اظ يه فٌاٍضي تِ ذػَظ
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  هؼياضّاي زيگط 
 

 

 1987هَضخ هاضس  Les Nouvellesزض  "ػَاهل تمَين ليساًس"تام آضلًَس ٍ تين ِّسلي زض 

فْطستي اظ يىػس ًىتِ هْن ضا زض تؼييي اضظش ليساًس ّاي فٌاٍضي خوغ آٍضي ًوَزًس. 

 هالحؿات يازضسُ تحت ًِ ػٌَاى شيل هكطح گطزيسُ اًس: 

  )ِويفيت شاتي )تطاي هثال اّويت فٌاٍضي ٍ هطحلِ تَسؼ 

  )حوايت )تطاي هثال للوطٍ ٍ لاتليت اخطا 

 )هالحؿات تاظاض )تطاي هثال اًساظُ ٍ سْن 

 )هالحؿات ضلاتتي )تطاي هثال قطف ثالث 

 )لاتليت ّاي ليساًس گيطًسُ )تطاي هثال سطهايِ، تحميك ٍ تاظاضياتي 

 سَز ذالع، ّعيٌِ ّاي اخطا ٍ ذسهات ٍاضاًتي(  هالحؿات هالي )تطاي هثال زضغس 

 )ضيسه )تطاي هثال هسٍَليت ًاضي اظ تَليس ٍ زػاٍي هطتَـ تِ گَاّيٌاهِ اذتطاع 

  )هالحؿات حمَلي )تطاي هثال هست حمَق ليساًس 

  )زٍلت )تطاي هثال لَاًيي هحلي زض ذػَظ ضطايف حك االهتياظ ٍ ًمل ٍ اًتمال اضظ 
 

ذساضت حك االهتياظّا زض زػاٍي ًمؽ گَاّيٌاهِ اذتطاع ٍ تِ ٌّگاهي وِ زازگاُ ّا زض حال تؼييي 

اگط ًمؽ وٌٌسُ تِ خاي ًمؽ تِ تحػيل ليساًس ضٍي         وِ  اظ قطيك قطح ايي سَال ّستٌس

ّا تِ  هَضز تحث ٍ تطضسي لطاض هي گيطًس. زازگاُ ،تَز تِ چِ هيعاى هتؼاضفحك االهتياظ هي آٍضز، 

تِ  ّن زض هَاضز ػسم تحمك ًمؽ ػَاهل هتؼسزي تَخِ هي وٌٌس ٍ زض ًظط گطفتي ػَاهل هعتَض

 تطاي اضظياتي اضظش هالىيت فىطي هفيس ّستٌس: فْطست تاظتيٌييه ػٌَاى 
 

تَسف زاضًسُ گَاّيٌاهِ اذتطاع تطاي ليساًس گَاّيٌاهِ اذتطاع هَؾَع زضيافت ضسُ  حك االهتياظ .1

 يا ظهيٌِ اثثات ايي حك االهتياظ ضا فطاّن هي آٍضز.  استيه حك االهتياظ هؼتثط  اثثات وٌٌسُ ،زػَي

تطاي تْطُ تطزاضي اظ گَاّيٌاهِ ّاي اذتطاع زيگطي وِ  ،تَسف ليساًس گيطًسًُطخ ّاي پطزاذت ضسُ  .2

 تا گَاّيٌاهِ اذتطاع هَؾَع زػَي لاتل همايسِ است. 

تا  تَزى يا هحسٍز يا ًا هحسٍز ؛تَزىًحػاضي يا غيط اًحػاضي ا اظ هٌظطهاّيت ٍ للوطٍ ليساًس  .3

  ساذتِ ضسُ ضا تِ آًْا فطٍذت. فطآٍضزُهي تَاى تَخِ تِ للوطٍ خغطافيايي يا اضراغي وِ 

 سياست ّا ٍ تطًاهِ ضيعي هتمي ليساًس زٌّسُ هثٌي تط ايٌىِ اًحػاض ذَز ضا تا ػسم ٍاگصاضي .4

اػكاي ليساًس تحت ضطايف ذاغي وِ تطاي حفظ غطفاً يساًس اذتطاع تِ سايطيي حفظ ًوايس يا ل

 . اًحػاض هصوَض تٌظين ضسُ اًس
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 ضٍاتف تداضي هاتيي ليساًس زٌّسُ ٍ ليساًس گيطًسُ، اظ لثيل ايٌىِ آيا آًْا زض للوطٍ خغطافيايي .5

 يا ايٌىِ يىي هرتطع ٍ زيگطي تَسؼِ زٌّسُ است. يىسيگطًس ضلية  ،هطاتِ تداضت ٍ

-زاضاي گَاّيٌاهِ اذتطاع زض اضتماي فطٍش هحػَالت زيگط ليساًسواالي ٍيژُ اثط فطٍش  .6

اضظش فؼلي اذتطاع تطاي ليساًس زٌّسُ تِ ػٌَاى هَلس فطٍش الالهي وِ زاضاي  ؛گيطًسُ

 گَاّيٌاهِ اذتطاع ًوي تاضٌس ٍ هيعاى فطٍش هحػَالت فطػي يا ؾويوِ ايٌچٌيٌي. 

 . هست گَاّيٌاهِ اذتطاع ٍ هست ليساًس .7

 ي؛ك گَاّيٌاهِ اذتطاع تَليس گطزيسُ؛ هَفميت تداضاي وِ تط قث فطآٍضزُسَزهٌسي هسلن  .8

 هحثَتيت فؼلي آى.

زاضاي گَاّيٌاهِ اذتطاع ًسثت تِ ضٍش ّا ٍ ٍسايل لسيوي، زض  فطآٍضزُواضتطز ٍ هعاياي  .9

 غَضت ٍخَز، وِ تطاي تسست آٍضزى ًتايح هطاتِ تِ واض هي ضفتٌس. 

-ذػَغيات ًوًَِ تداضي آى وِ تحت هالىيت ليساًس ؛هاّيت اذتطاع زاضاي گَاّيٌاهِ اذتطاع .10

      استفازُ  وِ اظ اذتطاع اضراغي هيعاى سَزٍ  ؛سف ٍي تَليس ضسُ استزٌّسُ تَزُ ٍ تَ

  وطزُ اًس.

ٍ ّط هسضوي وِ حاوي اظ هيعاى اضظش  ؛وِ ًمؽ وٌٌسُ اظ اذتطاع استفازُ وطزُ است حسٍزي .11

 استفازُ يازضسُ تاضس.  

ترطي اظ سَز يا ترطي اظ ليوت فطٍش وِ ضايس زض يه تداضت ذاظ يا تداضت ّاي هطاتِ  .12

 هؼوَل تاضس ٍ اخاظُ استفازُ اظ اذتطاع يا اذتطاػات ّواًٌس ضا هي زّس. 

زض هماتل ػٌاغط فالس  ،لسوتي اظ هٌافغ لاتل حػَل وِ تايس تِ حساب اذتطاع گصاضزُ ضَز .13

ٍيژگي ّا يا تْساظي ّاي هْن اؾافِ يسه ّاي تداضي، يا گَاّيٌاهِ اذتطاع، فطايٌس ساذت، ض

 ضسُ تَسف ًمؽ وٌٌسُ. 

 واضضٌاساى ذثطُ.  گَاّي ًظطي .14

اظ زاضًسُ گَاّيٌاهِ اذتطاع( ٍ ليساًس گيطًسُ ) اظ لثيلليساًس زٌّسُ ) تكَض فطؾي هثلغي وِ .15

ّط زٍي  ايٌىِهططٍـ تِ  ،ًسًمؽ( تَافك هي وطزلثيل ًمؽ وٌٌسُ( تط ضٍي آى )زض ظهاى ضطٍع 

 ،تِ ػثاضت زيگط .ًسى تِ يه تَافمٌاهِ تالش هي وطزآًْا تكَض هتؼاضف ٍ تاالذتياض تطاي ًائل آهس

ـ وِ هايل است تِ ػٌَاى يه پيطٌْاز تداضي،  يه ليساًس گيطًسُ هؼمَل هثلغي وِ ّواى 

اذتطاع تِ ٍ فطٍش يه واالي هؼيي وِ زض آى اذتطاع زاضاي گَاّيٌاهِ  ساذتليساًسي ضا تطاي 

حك االهتياظ تَزُ ٍ تا ايٌحال ّوچٌاى  ـ هايل تِ پطزاذت آى تِ ػٌَاىواض ضفتِ تحػيل ًوايس 

 تطاي زاضًسُ  هصوَض تَزُ است ٍ هثلغتداضي ذَز  اظ فؼاليتلازض تِ تَليس هٌفؼت هتؼاضفي 
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 " 10هحسَب هي ضسُ است.، لاتل لثَل هايل تِ اػكاي آى گَاّيٌاهِ اذتطاعِ
 

تٌاتطايي، ػَاهل هحتول هطتَـ تِ اضظش گصاضي يه فٌاٍضي ذاظ هحسٍز ًوي تاضٌس. الثتِ، تا تَخِ 

. اّويت ػَاهل تستگي تِ اّساف ًيستٌستِ وثطت ايي ػَاهل، ّوِ آًْا زض ّط هَلؼيتي تؼييي وٌٌسُ 

 ،ليساًس گيطًسُ ضاّثطزي ٍ ًياظّاي تداضي ّط يه اظ قطفيي زاضز. تٌاتطايي، تطاي هثال، اگط ًياظ

 ليساًس ضسُ زض يه للوطٍ خغطافيايي تاضس ٍ تِ خاي غازضات فطآٍضزُتَليس تَام تا هَفميت 

هس ًظط ٍي  ،تِ تَليس وٌٌسگاى زيگط زض هٌاقك خغطافيايي هداٍض فٌاٍضي ، ليساًس فطػيتَليسات ذَز

 ٍ اًحػاضي حك ًظطش،ضز وِ زض هٌاقك خغطافيايي هس اّويت تسياضي زا ليساًس گيطًسُتاضس، تطاي 

 تط ّن ،اّساف ايي تؿويي وٌٌسُ حمَق ٍ ضاّثطزي اّساف تاضس. زاضتِ فطػي ليساًس اػكاي حك ًيع

  تاثيط گصاضًس.  ،قطف زٍ ّط ًظط ًمكِ اظ ،هطتَقِ هصاوطات ّن ٍ گصاضي اضظش ضٍي
 

 ًتيدِ گيطي       
 

ضٍيىطز ّاي اغلي اضظش گصاضي فٌاٍضي ّوگي هحسٍزيت ّاي ذاظ ذَزضاى ضا زاضًس وِ تايس تِ 

     ٌّگام اضظش گصاضي زاضائي ّاي غيط هلوَس زض ًظط گطفتِ ضًَس. ّط هصاوطات ليساًسي 

هَلؼيت هتوايع تحت تطضسي  زضهٌحػط تِ فطز است ٍ تىاض تطزى تدطتيات زيگطاى يا لَاػس ًظطي 

ت. تِ ّط حال، لَاػسي وِ زض تاال هَضز تحث لطاض گطفت، تايس ضاٌّوايي ّايي ضا زض زضَاض اس

ذػَظ حل هسالِ اضظش گصاضي اضائِ ًوايس. ػالٍُ تط ايي، همطٍى تِ غالح است وِ قطفيي تط 

ّوىاضي هترػػيي اضظش گصاضي ٍ/يا حساتساضاى خْت اضائِ قطيك زض ذػَظ پيچيسگي ّاي 

است وِ  هَافمتٌاهِ اي ء ًوايٌس. ًْايتاً، اضظش گصاضي تا ّسف هصاوطُ ضطٍـاًدام اضظش گصاضي اتىا

 "هصاوطُ پٌس ّاي ٍ ّا ضٌّوَى"لثَل تاضس ٍ ّواًگًَِ وِ فػل تايس تطاي ّط زٍي قطفيي لاتل 

هستحمص وِ تسست آٍضيس ضا  لطاضزازيزض حالي وِ ػالي هي ضس اگط ضوا  ،است وطزُ تػطيح

 .  تِ لطاضزازي زست هي ياتيس وِ تطاي آى هصاوطُ هي ًواييسضوا ، زض ػالن ٍالغ، ّستيس

                                                            
 :تثيٌيس 10

Tenney J, of the U.S District Court of New York in Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 

1116 (1970). 

 :تثيٌيستطاي هكالؼِ تيطتط 
Roy J. Epstein, “Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations”, 

http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf 

ٍ 
Roy J. Epstein and Alan J. Marcus, “Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension 

of the Georgia-Pacific Factors”, http://www.royepstein.com/epsteinmarcus_jptos.pdf.  

http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf
http://www.royepstein.com/epsteinmarcus_jptos.pdf
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       ل٘ؿبًؿٖ هٌحهط ثِ ٞطز اؾت ٍ ه٧ٌٗؽ ٦ٌٌسُ ً٘بظّب ٍ اًتٓبضات ذبل  هَا٣ٞتٌبهِّط 

ثِ ّب زاضإ تٌَٔ ًبهحسٍزٕ ّؿتٌس ٦ِ تٌْب هَا٣ٞتٌبهِ ثبقس.  ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٖ

هَيَٖبت  ًَس. اهب٢َاً٘ي ٍ ه٣طضات هطثََِ هحسٍز هٖ ق هَلِٟ ّبًٕ٘بظّبٕ َطٞ٘ي ٍ  ذبَط

ل٘ؿبًؽ  هَا٣ٞتٌبهِ ّبٕزض ث٘ي ا٦ثط  زاضًس ٦ِ هَا٣ٞتٌبه٣ًِكٖ اؾبؾٖ زض ه٣َٞ٘ت  ذبنٖ،

ؾَزهٌسٕ زض آهبزُ ؾبظٕ ثطإ هكتط٤ هٖ ثبقٌس. ثٌبثطاٗي، هَيَٖبت هعثَض ٣ًُِ ّبٕ قطٍٔ 

 ٥ٗ هصا٦طُ آتٖ ّؿتٌس. 
 

ل٘ؿبًؽ حبنل  هَا٣ٞتٌبهِ ،. اٍل ا٧ٌِٗاؾتل٘ؿبًؽ ه٧ٌٗؽ ٦ٌٌسُ هٟبّ٘ن اؾبؾٖ هٌٖٗ٘  هَا٣ٞتٌبهِ

. ّن ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ّن ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثبٗس ثِ ز٢ت ثطضؾٖ ٦ٌٌس ٦ِ اؾتضاّجطز ٍ ضاثُِ تدبضٕ 

ل٘ؿبًؽ ثب ثطًبهِ تدبضٕ قط٦ت ّن ذَاًٖ زاضز، آٗب زضآهس  هَا٣ٞتٌبهِٗب چٌسٗي آٗب ٍضٍز ثِ ٥ٗ 

٢بثل اًتٓبض ثطإ تَخِ٘ ّعٌِٗ ّبٕ هطتجٍ ثب ٍضٍز ثِ ٞٗبل٘ت ل٘ؿبًؽ ٦ٟبٗت هٖ ٦ٌس ٍ آٗب قطٌٍ 

 ّؿتٌسَٖاهلٖ احتوبالً ثسْٖٗ  هَاضز هص٦َضهٖ ضؾس.  َطٞ٘ي ه٣ٌُٖ ثِ ًٓط ٥ٗ اظ هبلٖ ثطإ ّط

ٍايح اظ اّساٜ َطٞ٘ي زاضإ اّو٘ت ثَزُ  ٖثؿ٘بض اضظقوٌس اؾت. ًت٘دتبً، زض٦آًْب  ٍلٖ ٗبزآٍضٕ

هَضز تَا٣ٞبت  ه٣َٞ٘ت آه٘ع ثَزى ثطإ تًو٘يٍ ً٘بظ ّط زٍٕ آًْب  چطا ٦ِ ه٧ول ٧ٗسٗگط هٖ ثبقٌس

ٌٖبنط ٕ ٦ِ ثَُض قبٗؿتِ ٍ هٌهٟبًِ زضثطزاضًسُ هَا٣ٞتٌبهِ ا. ٍخَز قٌبؾبٖٗ ٢طاض هٖ گ٘طز

 ثِ اهط ٗبزقسُ ٦و٥ هٖ ٦ٌس.  ثبقس،٦ل٘سٕ  انلٖ ٗب هَيَٖبت
 

٥ٗ ٢طاضزاز  ثطإ اؾبؾٖ قطاٍٗ ٍخَز ٦ِ هٌٗب ثسٗي ،گطزز هٖ هحؿَة ٢طاضزاز ل٘ؿبًؽ ا٧ٌِٗ، زٍم

 ا٣ًٗبزالعام آٍض ٍ ٢بثل اخطا يطٍضٕ اؾت. قطاٍٗ ٗبزقسُ قبهل اّل٘ت ح٢َ٣ٖ َطٞ٘ي ٍ ٢هس 

 .هٖ ثبقسزض ظهبى اهًبء،  ٥ٗ َٖو هٗتجط، هثالً پطزاذت اٗدبة ٍ ٢جَل ٍ ٌٖٗٗ ٍخَز٢طاضزاز 
 

٢طاضزاز ل٘ؿبًؽ اظ ؾبٗط ت٣َٞبت ٗب ٢طاضزازّبٕ هَا٣ٞتٌبهِ ٗب ؾَم ا٧ٌِٗ هكرهِ هتوبٗع ٦ٌٌسُ  

٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  هٖ ثبقس٦ِ هطثٌَ ثِ زاضائٖ ٧ٞطٕ  اؾتهَئَ آى زٗگط 

ٌبٍضٕ ٍخَز ًساضز. ح١ اؾتٟبزُ اظ آى ضا اُٖبء هٖ ًوبٗس. ثٌبثطاٗي، ثسٍى هبل٧٘ت ٧ٞطٕ ل٘ؿبًؽ ٞ

   هَا٣ٞتٌبهِ ٗب  ّوبى ٦ِ زض زاضًسهَيَٖبت هطتجٍ ٍ هْن زٗگطٕ ً٘ع ٍخَز  الجتِ احتوبالً،

         ٢ج٘ل تَؾِٗ، هكبٍضُ ٍ آهَظـ، گ٘طًس اظ  هٖ ٢طاض قوَلخساگبًِ تحت هَا٣ٞتٌبهِ إ 

 . هَاضزٕ اظ اٗي زؾت، ٞطٍـ ٍ ؾبذتؾطهبِٗ گصاضٕ، 
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گبّٖ اتٟب٠ هٖ اٞتس ٦ِ ّط ٥ٗ اظ َطٞ٘ي هبل٥ زاضائٖ ٧ٞطٕ هَضز ٖال٢ِ َطٜ زٗگط اؾت ٍ ح٣ٖ 

٥ٗ زاضًس. زض اٗي چٌ٘ي هَاضزٕ آًْب ثبٗس  زاضائٖ ذَز٢بًًَٖ هجٌٖ ثط هٌٕ زٗگطٕ اظ ثْطُ ثطزاضٕ 

   ثطزاضٕ اظ ح١ اؾتٟبزُ ٍ ثْطُ  ،ّط ٥ٗ ثوَخت آىًوَزُ ٍ هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ هت٣بثل ضا ه٣ٌٗس 

اُٖبء ًوبٌٗس. ل٘ؿبًؽ هت٣بثل ّوچٌ٘ي ثِ هٌَٓض زازى  ثِ زٗگطٕ ضا زاضاٖٗ ّبٕ ٧ٞطٕ هطثٌَ ثِ ذَز

ضز اؾتٟبزُ تَاًبٖٗ ثِ قط٦ت ّب زض ضاؾتبٕ حل ٍ ٞهل اذتالٞبت هطثٌَ ثِ هبل٧٘ت ّبٕ ٧ٞطٕ هَ

، هو٧ي تحت هبل٧٘ت ّط ٥ٗ اظ َطٞ٘يهٖ گ٘طز. ثؿتِ ثِ اضظـ ٢بثل اًتؿبة ثِ زاضائٖ ّبٕ ٧ٞطٕ  ٢طاض

 . پ٘ف ثٌٖ٘ قسُ ٗب ًكسُ ثبقس پطزاذت ح١ االهت٘بظ ،اؾت
 

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ إ ذَز ضا زض ه٢َٗ٘تٖ ٗبثس ٦ِ ٢بزض ثِ اؾتٟبزُ هَثط اظ  ،اه٧بى زاضز هًبٜ ثط اٗي،

ٌٞبٍضٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ثسٍى زؾتطؾٖ ثِ ٌٞبٍضٕ تحت تول٥ زٗگطٕ ًجبقس. ّوچٌ٘ي ثِ هٌَٓض ض٢بثت 

ثب اؾتبًساضز ّبٕ ٖولٖ ثِ تُج١٘ ذَز ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هدجَض  اٗي اه٧بى ٍخَز زاضز ٦ِ هَثط زض ثبظاض

اؾتٟبزُ اظ ٌٞبٍضٕ ّبٕ  ،ٍ تٌْب ضاُ اًدبم اٗي اهط ثِ ق٧لٖ ه٣طٍى ثِ نطِٞ قَزٌٖ ٍ ٢بًًَٖ هٗ٘

تحت هبل٧٘ت زٗگطاى ثبقس. زض اٗي ه٢َٗ٘ت ّب، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هتْٗس اؾت ٦ِ ح١ اؾتٟبزُ اظ  ذبل

ل٘ؿبًؽ تحه٘ل ًوبٗس ٍ اٗي  هَا٣ٞتٌبهٌِٞبٍضٕ ّبٕ ٗبزقسُ ضا اظ هبل٥ ح٠َ٣ هبل٧٘ت ٧ٞطٕ اظ َط١ٗ 

هَا٣ٞتٌبهِ هَضز  هٗبٜ اظ پطزاذت ح١ االهت٘بظ ثبقس ٗب حتٖ زض اٌٗگًَِ هَاضز توبل ٍخَز زاضز ٦ِاح

  11ثط هجٌبٕ قطاٍٗ هٌهٟبًِ، هتٗبضٜ ٍ ٚ٘ط تجٗ٘ى آه٘ع هَضز هصا٦طُ ٢طاض گ٘طز. ًٓط ٍٕ
 

 ٌس،ثؿ٘بضٕ اظ هَا٣ٞتٌبهِ ّبٕ ل٘ؿبًؽ زض ثط زاضًسُ ٥ٗ ٗب چٌس ًَٔ اظ ح٠َ٣ هبل٧٘ت ٧ٞطٕ هٖ ثبق

هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ "٦ِ اٚلت ؾبذت زاًف ٌٖٞ  ثِ ّوطاُثطإ هثبل، ل٘ؿبًؽ ح٠َ٣ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ 

ُ ح١ اؾتٟبزُ اظ ٖالهت زضثطزاضًسل٘ؿبًؽ هٖ تَاًس  .ًبه٘سُ هٖ قَز "تطأ ٍ زاًف ٌٖٞگَاٌّ٘بهِ اذ

طأ زاضإ گَاٌّ٘بهِ تدبضٕ زض ٦ٌبض ح٠َ٣ هطثٌَ ثِ اٗدبز، اؾتٟبزُ، ٞطٍـ، تَظٕٗ ٍ/ٗب ٍاضزات اذت

اقبضُ  آىاذتطأ ثبقس. اٗي احتوبل ٍخَز زاضز ٦ِ زض ل٘ؿبًؽ ثِ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ هٌٖٗ٘ ثب قوبضُ 

هبل٧٘ت ٧ٞطٕ ثطإ يطٍضٕ ضا ش٦ط ًوبٗس ٍ توبهٖ ح٠َ٣  ٞطآٍضزًُكَز ٍ ثِ خبٕ آى ٍٗػگٖ ّبٕ 

ًوٖ تَاى َج٣ِ ثٌسٕ ّب ضا اُٖبء ًوبٗس. ثِ ََض ذالنِ، ضا إ  ٞطآٍضزُؾبذت ٍ ٞطٍـ اٌٗچٌ٘ي 

ثؿ٘بض اًُٗبٜ ًبپصٗط تل٣ٖ ًوَز ٍ ٥ٗ هَا٣ٞتٌبهِ هٖ تَاًس قبهل ح٠َ٣ زٗگطٕ اظ ٢ج٘ل اًدبم تح٣٘٣بت 

 ايبٖٞ، تَؾِٗ ٗب اضائِ ٦و٥ ٌٖٞ ثبقس. 
                                                            

 :ثجٌ٘٘سثطإ هُبلِٗ ث٘كتط  11
“Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and Standards-setting Process”,  

 زض ًكبًٖ اٌٗتطًتٖ:

 http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards.htm 
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٧ٞطٕ اظ ٢ج٘ل اذتطاٖبت، اَالٖبت هحطهبًِ،  12هَئَ هَا٣ٞتٌبهِ هٖ تَاًس قبهل آٞطٌٗف ّبٕ

هٗطٜ ّبٕ اثت٧بضٕ ٦ِ زض ضهبًْب، ًوبٗف ّب ٍ هَؾ٣ٖ٘ ث٘بى گطزٗسُ، ًبم ّبٕ ٦بالّب ٍ ذسهبت، 

تدبضٕ ٍ ٚ٘طُ ثبقس. اٗي هَاضز ضا هٖ تَاى ثط اؾبؼ ٢َاً٘ي هبل٧٘ت ٧ٞطٕ تحت تول٥ زض آٍضز ٍ 

-گَاٌّ٘بهِ اذتطأ، هسل ّبٕ اق٘بء ههطٖٞ، اؾطاض ،زٍثبضُ قبهل ش٦طاظ آًْب حوبٗت ًوَز ٦ِ ثطإ 

هساضّبٕ هدتوٕ ٍ نٌٗتٖ، تَپَگطاٖٞ ّبٕ تدبضٕ، ٖالئن تدبضٕ، ًكبًِ ّبٕ خٛطاٞ٘بٖٗ، َطح ّبٕ 

             زض ثطاثط اًَأ هٌٖٗ٘ اظ ض٢بثت ّبٕ  ٠َ٣ ازثٖ ٍ ٌّطٕ ٍ ّوچٌ٘ي ٢َاً٘ي حوبٗت ٦ٌٌسُح

 س. ًٚ٘ط هٌهٟبًِ هٖ قَ
 

هَئَ آى هٖ ثبقس ٦ِ اثطٕ هْن ثط هحتَإ هَا٣ٞتٌبهِ  ،هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ هْن اٍل٘ي ثرف

ل٘ؿبًؽ ٦ِ زضثطزاضًسُ ًطم اٞعاضٕ ضاٗبًِ إ اؾت،  هَا٣ٞتٌبهِذَاّس زاقت. ثٌبثطاٗي زض ٥ٗ 

احتوبالً هَازٕ ٍخَز زاضز ٦ِ اؾتٟبزُ ٗب ث٧بضگ٘طٕ هدبظ ضا تٗ٘٘ي ٦طزُ ٍ حّٟ هحطهبًگٖ ضا الظم 

ل٘ؿبًؽ ٖالهت تدبضٕ، تَخِ ذبل ثبٗس ثِ ٦ٌتطل اؾتٟبزُ اظ ٖالهت  هَا٣ٞتٌبهِهٖ زاًٌس. زض 

هَُٜٗ ٖالهت تدبضٕ  ُزضثطزاضًسذسهتِ ٟ٘٘ت هحهَل ٗب تدبضٕ زض تجل٘ٛبت ثبظاضٗبثٖ ٍ حّٟ ٦

. ثٌبثطاٗي، ل٘ؿبًؽ ٖالهت تدبضٕ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اخبظُ زؾتطؾٖ ثِ ًوًَِ ّب، ثبظضؾٖ ٍ گطزز

 ،٘طًسُّبٕ ل٘ؿبًؽ ثطإ ل٘ؿبًؽ گ هَا٣ٞتٌبهِهٗوَل زض  ذُط. ٥ٗ هَاضزٕ اظ اٗي ٢ج٘ل ضا هٖ زّس

       ،احتوبل زاضز ،. ثطإ هثبلاؾتثطإ ث٧بضگ٘طٕ ٌٞبٍضٕ اّوبل زض تحه٘ل ٦لِ٘ ح٠َ٣ هَضز ً٘بظ 

هَئَ هَضز  ٍ ّنگَاٌّ٘بهِ اذتطأ قبهل ّن  ٖ ٦ِل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثبل٣َُ زض تحه٘ل ل٘ؿبًؿ

طًسُ ل٘ؿبًؽ گ٘ ،ٟٚلت ًوبٗس. ٗب هو٧ي اؾت ثبقس، حوبٗت ح٠َ٣ ازثٖ ٍ ٌّطٕ هطثٌَ ثِ ٥ٗ ٌٞبٍضٕ

ثسٍى آ٧ًِ  ،نطٞبً ل٘ؿبًؽ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٗب گطٍّٖ اظ گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ ضا تحه٘ل ًوبٗس

 . ٦طزُ ثبقسل٘ؿبًؽ زاًف ٌٖٞ ٍ هَا٣ٞتٌبهِ هكبٍضُ ٍ آهَظـ هطثٌَ ثِ آًْب ضا ً٘ع زضٗبٞت 
 

ٌٞبٍضٕ "هَئَ ل٘ؿبًؽ اؾت، ثطإ هثبل، ٍاگصاضٕ ل٘ؿبًؽ  ز١٘٢ذُط زٗگط ٦َتبّٖ زض تٗ٘٘ي 

XXX"  ِثسٍى ش٦ط قوبضُ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٗب ثسٍى پَ٘ؾت ٦طزى تَن٘ٝ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٦

اضائِ ٦ٌٌسُ تَي٘حبتٖ تٟه٘لٖ اؾت. َطٞ٘ي ثبٗس ضٍقي ٦ٌٌس ٦ِ هَئَ ل٘ؿبًؽ اؾتٟبزُ اظ ًطم 

هتي، ًتْبٕ هَؾ٣ٖ٘ ٥ٗ آٌّگ ٍ ... هٖ ثبقس. ّوٌَُ٘ض، اٞعاض، هؿتٌسات، ٞطهَل زاضٍ، پطٍت٧ل، 

                                                            
زاضاٖٗ ّبٕ هلوَؼ ٍ ّن ثِ ذبَط زاقتِ ثبق٘س ٦ِ هَا٣ٞتٌبهِ ّبٕ ل٘ؿبًؽ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٍ اهبًت گصاضٕ تط٦٘جٖ، ّن ثطإ اًت٣بل  12

 . ثجٌ٘٘سضا  4ٚ٘ط هلوَؼ، ثِ ٦بض هٖ ضًٍس. پبًَٗؽ 
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٘ت ٧ٞطٕ ٌٞبٍضٕ( ٧ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثبٗس ضٍقي ًوبٗس ٦ِ آٗب ٌٞبٍضٕ هَئَ ل٘ؿبًؽ ثبل٣َُ )هبل

 ،٦بهل اؾت ٗب نطٞبً زض هطحلِ تَؾِٗ ٢طاض زاضز. اگط ٌٞبٍضٕ زض هطحلِ تَؾِٗ ثبقس، ٧ًتِ هْن

ٖلٖ ضٚن ا٧ٌِٗ اٗي اهط ز٣٘٢بً  هٖ ثبقس ٌٍٞبٍضٕ  هؿٍَل تَؾِٗ ث٘كتطَطٖٞ اؾت ٦ِ تٗ٘٘ي 

         هطثٌَ ثِ هبل٧٘ت ٧ٞطٕ ً٘ؿت، زاضإ اّو٘تٖ ٦بضثطزٕ اؾت. ثؿ٘بضٕ اظ اٗي هَيَٖبت ضا

٦ِ ثِ ٍيَح توبهٖ اَالٖبت هْن هَضز تَخِ ٢طاض زاز  ٗبضٗٝهٖ تَاى ثِ ق٧ل هَثطٕ زض ثرف ت

 . ًوَز تَاى ثَُض هٌبؾجٖ زض ّوٌ٘دب ْٞطؾت اؾطاض تدبضٕ ضا ً٘ع هٖ .هٖ ًوبٗسضا تٗطٗٝ 
 

ثبٗس ثِ ُ اَالٖبت هحطهبًِ هٖ ثبقس، زضثطزاضًس ،هَئَ ل٘ؿبًؽ ٖالٍُ ثط اذتطأ ا٦ثطاًآًدب ٦ِ  اظ

ثِ اًساظٓ ل٘ؿبًؽ گَاٌّ٘بهِ  زاًف ٌٖٞ ٍ اؾطاض تدبضٕ ل٘ؿبًؽ قسُٓ زضثطزاضًساَالٖبت هحطهبًٔ 

 ٖ ثب٥ٗ ٗب چٌس قطٌ زض هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ ثوٌَٓض خبٗگعٌٗاظ ّو٘ي ضٍ، زضج  .قَزتَخِ  اذتطأ

زاضإ اّو٘ت هٖ ثبقس. قطٌٍ هعثَض، اظ  ،هَا٣ٞتٌبهِ هحطهبًگٖ ه٣ٌٗس قسُ ٢جل اظ قطٍٔ هصا٦طت

 خولِ، ثبٗس هَاضز ظٗط ضا هس ًٓط ٢طاض زٌّس:
 

اَالٖبتٖ ثبقس  ُزضثطزاضًستطخ٘حبً ثبٗس ًِ تٌْب هحطهبًِ ضا تٗطٗٝ ٦ٌس. اٗي تٗطٗٝ َالٖبت )الٝ( ا

زضٗبٞت ٦ٌٌسُ زض  احتوبالًزضٗبٞت ٦ٌٌسُ اٞكبء هٖ گطزز، ثل٧ِ قبهل اَالٖبتٖ ّن ثكَز ٦ِ  ٦ِ ثطإ

  ٗبثس؛هٖ ٗب ًؿجت ثِ آًْب آگبّٖ  هٖ ٦ٌسآًْب ضا ً٘ع زضٗبٞت  هَا٣ٞتٌبهِا٣ًٗبز اثط 

يَاثُٖ ضا ثطإ اؾتٟبزُ هحسٍز )ة( ًؿجت ثِ اٗي اهط اَوٌ٘بى حبنل قَز ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

اظ اَالٖبت زض چْبضچَة تٗ٘٘ي قسُ زض هَا٣ٞتٌبهِ ٍ ّوچٌ٘ي حطاؾت اظ اَالٖبت ٗبزقسُ زض 

٦ِ ا٢ساهبت هعثَض ث٧بض گطٞتِ ٗب هتْٗس ثِ ث٧بضگ٘طٕ آًْب قسُ اؾت. هو٧ي اؾت  ،ه٣بثل اٞكبء

 ٕ قَز؛ تبٗ٘س ٍ حؿبثطؾٖ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٗب ًوبٌٗسُ شٕ نالح ٍقبهل اه٧بى 

)ج( ًؿجت ثِ اٗدبز هؿٍَل٘ت زض نَضت اٞكبٕ اتٟب٢ٖ ٗب ًبقٖ اظ ٢هَض اَالٖبت ثِ اقربل 

زض ذهَل هحطهبًگٖ اٗي  ل٘ؿبًؽ ًوٖ ثبقٌس ٍ ثِ آًْب هَا٣ٞتٌبهِثبلث ٦ِ تبثٕ قطٌٍ 

 ؛ًكسُ، ا٢سام قَزاَالٔ زازُ  اَالٖبت ثِ ًحَٕ

٘٘ي گطزًس، ثطإ هثبل چٌبًچِ اَالٖبت تْٗس ثِ حّٟ هحطهبًگٖ تٗ )ز( ثَُض خعئٖ اؾتثٌبئبت

اظ ٢جل قٌبذتِ قسُ ثبقٌس ٗب زضٗبٞت ٦ٌٌسُ ًؿجت ثِ ٖوَهٖ ٢بثل زؾتطؾٖ ثبقٌس، ٌٖٗٗ  ثَُض

آًْب اظ َط٣ٖٗ ٢بًًَٖ اَالٔ حبنل ًوَزُ ثبقس ٗب ثَُض هؿت٣ل تَؾٍ زضٗبٞت ٦ٌٌسُ تَؾِٗ زازُ 

 ؛ ثبقٌسقسُ 

 هَا٣ٞتٌبهِثٗس اظ ذبتوِ  ثِ هَيَٖبت ٗبزقسُ هطثٌَ)ُ( ضٍقي ًوبٌٗس ٦ِ تب چِ هست هَاز 

 اٖتجبض ذَز ضا حّٟ ذَاٌّس ًوَز ٍ زض چِ ظهبًٖ اٗي اَالٖبت ثبٗس ثبظگطزاًسُ ٗب اظ ث٘ي ثطًٍس. 
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  13مثال 

، زؾتَضالٗول ّب، ٕ، ثطًبهِ ّبٕ ضاٗبًِ إ، تَن٘ٝ ّبّب، ٌٞبٍض ٞطآٍضزُتٗطٗٝ ـ اَالٖبت هحطهبًِ قبهل ٦لِ٘ زازُ ّب، هَاز، 

ض قٟبّٖ، ه٧تَة ٗب ثِ ّط ٍؾ٘لِ ٍَ اَالٖبت زٗگطٕ ٦ِ ثُ َطح ّبٕ ثبظاضٗبثٖ، اَالٖبت هبلَٖطح ّبٕ تدبضٕ، ًطم اٞعاض، 

زٗگط تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اٞكبء گطزز ٗب زازُ قَز. اَالٖبت هحطهبًِ إ ٦ِ ثَُض قٟبّٖ اٞكبء قسُ 

 تٗ٘٘ي هٖ قًَس.  ٌَٖاىّو٘ي  ظ اظ اٞكبء تحت( ض5ٍ، زض ْطٜ پٌح )اؾت

       ، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هَا٣ٞت ٘ؿبًؽ زٌّسُ زض اضتجبٌ ثب اذتطأل َطٜاظ زضٗبٞتٖ  زض ذهَل اَالٖبت هحطهبًٔ 1. 1

 هٖ ًوبٗس ٦ِ: 

اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ٕ ثِ اؾتثٌبٕ هَاضزٕ ٦ِ ّسٜ اظ اؾتٟبزُ نطٞبً اخطا ،اظ اَالٖبت هحطهبًِ اؾتٟبزُ ًٌوبٗس 1.1.1

 ثبقس؛ 

ثِ زٗگطاى ثب ّوبى زضخِ إ اظ ز٢ت هطا٢جت ًوبٗس ٦ِ اظ اَالٖبت ثب  ظ اَالٖبت هحطهبًِ زض ه٣بثل اٞكبءا 1.1.2

 .هطا٢جت هٖ ٦ٌسهبّ٘ت هكبثِ ذَز 

اَالٖبت هحطهبًِ ضا ثِ زٗگطاى )ثِ اؾتثٌبٕ هؿترسه٘ي، ًوبٌٗسگبى ٗب هكبٍضٌٖٗ ٦ِ زض ه٣بثل ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  1.1.3

نطٗح ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اٞكبء ًٌوبٗس.  ٖ ٍٕ هكبثِ ًؿجت ثِ حّٟ هحطهبًگٖ هلتعم ّؿتٌس( ثسٍى اخبظُ ٦تجثب تْٗس

 ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض هَاضز ظٗط اظ اؾتٟبزُ ٍ اٞكبٕ اَالٖبت هحطهبًِ هٌٕ ًوٖ گطزز:

حطهبًِ ثتَاًس ثب ازلِ ٦تجٖ اثجبت ًوبٗس ٦ِ زاضإ زاًف ٢جلٖ ًؿجت ثِ اَالٖبت ه ُ)الٝ( ل٘ؿبًؽ گ٘طًس

 ثَزُ اؾت. 

ثسٍى ا٧ٌِٗ ثِ ٞٗل ٗب تط٤ ٞٗل ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  ،)ة( اَالٖبت هحطهبًِ زض حبل حبيط ٗب زض آٌٗسُ

 هٌتؿت ثبقس، ثِ زاًف ٖوَهٖ تجسٗل گطزز.

 )ج( اَالٖبت هحطهبًِ ثُط٣ٖٗ هكطٍٔ اظ هٌبثٖٗ هؿت٣ل اظ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ تحه٘ل گطزز. 

( ؾبل اظ تبضٗد ذبتوِ اٗي 5اَالٖبت هحطهبًِ تب پٌح )ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض ذهَل  ضاظزاضٕ تتْٗسا 1.1.4

 هَا٣ٞتٌبهِ ازاهِ ذَاّس زاقت. 

 

 قلمرو حقوق    
 

ضت . اٗي ٖجباضتجبٌ پ٘سا هٖ ٦ٌسل٘ؿبًؽ قسُ  هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ ثِ ٢لوطٍ ح٠َ٣زٍه٘ي ثرف هْن 

اًحهبضٕ، هٌٟطز ٗب ٚ٘ط اًحهبضٕ ثَزى ل٘ؿبًؽ ٍ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ  ٍاگصاض قسُ؛ ثِ ٢لوطٍ ح٠َ٣

        ُزضثطزاضًس٢لوطٍ ّوچٌ٘ي احتوبل زاضز اقبضُ زاضز.  ،سٍزُ آى ل٘ؿبًؽ ٍاگصاض گطزٗس٦ُِ زض هح

ثكَز ٍ قبهل هست هَا٣ٞتٌبهِ ً٘ع زض ََل هست ل٘ؿبًؽ زض ٌٞبٍضٕ و٘ل ّبٕ ثِ ٖول آهسُ ت٧

 ذَاّس قس.  

 

                                                            
اٗي قطٌ ٍ قطٌٍ زٗگطٕ ٦ِ زض ٦تبة ضاٌّوب آٍضزُ قسُ، ًجبٗس ثسٍى ثبظًگطٕ ٍ تَنِ٘ هكبٍض ح٢َ٣ٖ هَضز ثْطُ ثطزاضٕ ٢طاض گ٘طًس.  13

اٗي قطٌٍ ثؿ٘بضٕ اظ  انَل هَضز ثحث ٍ ثطضؾٖ زض اٗي ٦تبة ضاٌّوب ضا زض ثطزاقتِ ٍ زض ٢بلت هثبل تَي٘ح هٖ زٌّس ٍ نطٞبً ثبٗس 

 ثطإ آقٌبٖٗ ثب قطٍَٖ اٌٗچٌٌٖ٘ ٍ تؿْ٘ل تسٍٗي ّو٘ي قطٌٍ زض هصا٦طُ ل٘ؿبًؽ آتٖ هَضز اؾتٟبزُ ٢طاض گ٘طًس.  تَؾٍ هصا٦طُ ٦ٌٌسگبى 
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ل٘ؿبًؽ قسُ ثؿتگٖ ثِ هَئَ زاضز. زض هَضز گَاٌّ٘بهِ اذتطأ، هبّ٘ت ح٠َ٣  ٠َهبّ٘ت ح٣

زاضإ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٗب اؾتٟبزُ اظ  ٞطآٍضزُٗبزقسُ ثِ ََض هٗوَل ح١ اٗدبز، اؾتٟبزُ ٍ ٞطٍـ 

ٞطاٌٗس زاضإ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ اؾت. اهب قبٗس قطاُٖٗ ٍخَز زاقتِ ثبقس ٦ِ اُٖبٕ ثطذٖ اظ 

ل٘ؿبًؽ ثؿ٘بض هحسٍز  ،ٖلٖ ضٚن ا٧ٌِٗ زض اٗي نَضت ،ح١ ٞطٍـ هٌبؾت ًجبقس ،ثطإ هثبل ،ح٠َ٣

ًرَاّس ثَز. زض هَضز ل٘ؿبًؽ آثبض ازثٖ  آىظٗطا ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٢بزض ثِ اًتٟبٔ تدبضٕ اظ  ،هٖ قَز

قبهل ح١ ت٧ث٘ط، ًوبٗف، انالح ٍ تَظٕٗ قَز. ثطذٖ  ،اٗي اه٧بى ٍخَز زاضز ٦ِ ل٘ؿبًؽ ،ٍ ٌّطٕ

ل٘ؿبًؽ قسُ ضا  ظ ل٘ؿبًؽ ّب ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اخبظُ هٖ زٌّس ٦ِ ثًٖٗ اظ ٗب ٦لِ٘ ح٠َ٣ا

ًوبٌٗس ٍ زض ًت٘دِ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اذت٘بض تدبضت ٦طزى اظ َط١ٗ ل٘ؿبًؽ  "ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ"

    ذَز ضٍقي ًوبٗس ٦ِ چِ ح٢َ٣ٖ اُٖبء  "٢لوطٍ"هٖ زٌّس. ل٘ؿبًؽ ثبٗس زض ثرف ضا ٌٞبٍضٕ 

َطاحٖ ضا  ٥ٗ ثطإ هثبل، ل٘ؿبًؿٖ ٦َتبُ هست ٦ِ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اخبظُ انالح گطزٗسُ اًس.

سٍزتط ، هح٦طزُ ءِ اضٍپب اُٖب٦ٗكَضّبٕ اتحبز ثل٧ِ تٌْب اخبظُ ؾبذت ٍ ٞطٍـ ضا زض ،ًسازُ اؾت

اؾت ٦ِ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اذت٘بض اٗدبز، اؾتٟبزُ، انالح،  ٖزائوٖ ٍ ٚ٘ط ٢بثل ٞؿر اظ ل٘ؿبًؽ

، ٦پٖ ثطزاضٕ، ت٧ث٘ط، تَظٕٗ، ًوبٗف، نبزضات، ٍاضزات ٍ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ٦لِ٘ ح٠َ٣ اذ٘طالص٦ط اضت٣بء

ضا هٖ زّس. اٌٗچٌ٘ي ل٘ؿبًؿٖ قجِ٘ هطثََِ  ثِ ّوطاُ اؾتٟبزُ اظ ٖالهت تدبضٕ خْبىثِ زٗگطاى زض 

 ثِ ٞطٍـ )اًت٣بل( هبل٧٘ت زاضائٖ ٧ٞطٕ ٍ ٌٞبٍضٕ هطثٌَ ثِ آى هٖ ثبقس. 
 

هحسٍز گطزًس. زض  ،قسُ تٗ٘٘ي ٞطآٍضزُاؾتٟبزُ ٗب  ًَٔ اٗي ح٠َ٣ ثط اؾبؼ ،ّوچٌ٘ي هو٧ي اؾت

ل٘ؿبًؽ قسُ ٥ٗ ٍا٦ؿي هٗبلدِ ؾطَبى ثبقس  "ظهٌِ٘ اؾتٟبزُ"اٗي احتوبل ٍخَز زاضز ٦ِ  ،ًت٘دِ

ث٘وبضٕ  ٗبل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى زٗگطٕ ً٘ع ثبقٌس ٦ِ زاضإ ح٠َ٣ هطثٌَ ثِ ّپبت٘ت  ،حبلٍ زض ٖ٘ي 

 ثبقٌس.  ًؿجت ثِ ٍا٦ؿي هعثَض ّبٕ زٗگطٕ
 

 مثال 

، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ل٘ؿبًؿٖ خْبًٖ ضا اٗي هَا٣ٞتٌبهِ زض ّبٕ ههطح هكطٌٍ ثِ ضٖبٗت هحسٍزٗت 1. 1

هٌُج١ ثب ح٠َ٣ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ هجٌٖ ثط اٗدبز، آًچِ تب ٦ٌَى اٗدبز ًوَزُ، اؾتٟبزُ، ٞطٍـ، اٗدبة ثطإ ٞطٍـ ٍ 

 ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ٍ ث٧بضگ٘طٕ ضٍقْبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ اُٖبء هٖ ًوبٗس.  ٞطآٍضزٍُاضزات 

زض ََل  1.1، ل٘ؿبًؽ اُٖبء قسُ زض ثٌس اٗي هَا٣ٞتٌبهِ پ٘ف ثٌٖ٘ قسُ زض زٗگطٕ ًحَثِ اؾتثٌبٕ هَاضزٕ ٦ِ ثِ  2. 1

 ٖوط اٗي هَا٣ٞتٌبهِ اًحهبضٕ هٖ ثبقس. 

      ًؿجت ثِ زٍلت اٗبالت هتحسُ  ّب حب٦ن ثط ل٘ؿبًؽٕ ٦لِ٘ ه٣طضات تبث 1.2ٍ  1.1ل٘ؿبًؽ اُٖبء قسُ زض ثٌسّبٕ  3. 1

زض ثطاثط زٍلت اٗبالت هتحسُ ثط َج١ هَاز  ه٣سم٦ِ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اخطا هٖ گطزًس ٍ تبثٕ تْٗسات هٖ ثبقس 

 اظ ٦س اٗبالت هتحسُ ٍ آٗ٘ي ًبهِ ّبٕ اخطاٖٗ زٍلتٖ حب٦ن هٖ ثبقس.  35اظ ثبة  212ـ200
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ّبٖٗ هٖ ثبقٌس ٦ِ زض  ٞطآٍضزُ، هحسٍز ثِ ضٍـ ّب ٍ 1.2ٍ  1.1ل٘ؿبًؽ ّبٕ اُٖبء قسُ زض ثٌسّبٕ  4. 1

ل٘ؿبًؿٖ  ،ّبٕ زٗگط ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطآٍضزُس. ثطإ ضٍـ ّب ٍ ًهحسٍزُ ظهٌِ٘ اؾتٟبزُ ٢طاض هٖ گ٘ط

 ثط َج١ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ٍاگصاض ًگطزٗسُ اؾت. 

ُ اظ اذتطأ ٍ ٌٞبٍضٕ هطتجٍ ثب آًطا ثطإ اّساٜ آهَظقٖ ٍ ح١ اؾتٟبز ،ثطإ ذَز زٌّسُل٘ؿبًؽ  5. 1

 پػٍّكٖ هحَِٟ هٖ زاضز.

        

 ٚ٘ط اًحهبضٕ ٗباًحهبضٕ، هٌٟطز          
 

 نَضتٖزض ٥ٗ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ ذبل، ل٘ؿبًؽ هٖ تَاًس اًحهبضٕ، هٌٟطز ٗب ٚ٘ط اًحهبضٕ ثبقس. زض 

          ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٧ٖٗ اظ چٌسٗي ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ إ ثبقس ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثطإ اؾتٟبزُ ٍ 

ل٘ؿبًؽ ٚ٘ط اًحهبضٕ ًبه٘سُ هٖ قَز ٍ ه٣ٌٗس ٦طزُ اؾت،  هَا٣ٞتٌبهِثْطُ ثطزاضٕ اظ ٌٞبٍضٕ ثب آًْب 

ٕٗ ضٗؿ٥ ّب ٍ َٖاٗس زض گعٌِٗ هطخح اٚلت ل٘ؿبًؽ زٌّسگبى هٖ ثبقس. اظ َط١ٗ تَظ ،اٗي ًَٔ اظ ل٘ؿبًؽ

    ث٘ي چٌسٗي ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، زٗگط ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ه٣َٞ٘ت ٥ٗ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٍاثؿتِ ًرَاّس قس. ٍٕ 

هٖ تَاًس ٦ٌتطل ثْتطٕ ثط ٌٞبٍضٕ زاقتِ ثبقس ٍ ثِ ذبَط اٗي ٍا٢ٗ٘ت ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى زض حبل 

ثِ  ،ّبٕ هتٌَٔ، ّؿتٌس ٞطآٍضزُتوبالً زض ٢بلت اؾتٟبزُ ٍ ثْطُ ثطزاضٕ اظ ٌٞبٍضٕ زض چٌسٗي ثبظاض، اح

لِ٘  اهبهٖ زّس. تَؾِٗ ث٘كتط  ٍ بهل٧ٌٞبٍضٕ ٞطنتٖ ضا ثطإ ت زض ذهَل ٌٞبٍضٕ ّبٖٗ ٦ِ زض هطاحل ٍا

           ّؿتٌس ٍ ً٘بظ ثِ ه٣ساض ٌّگٟتٖ اظ ؾطهبِٗ گصاضٕ ث٘كتط اظ خبًت ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زاضًس، ا٦ثط 

٘بٖٗ ذبل ّؿتٌس.  ،ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى حهبضٕ حسا٢ل زض ٥ٗ ٢لوطٍ خٛطٞا َاؾتبض زضٗبٞت ل٘ؿبًؽ ًا  ذ
 

        ثِ  ح٠َ٣ اُٖبء قسُ آى، ثوَختل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ٍيٗ٘تٖ ضا تَن٘ٝ هٖ ٦ٌس ٦ِ  ،هٗوَالً

. اهب ٦ٌسً٘ع زض ٥ٗ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ اظ ٍٕ ؾلت هٖ  ضا حتٖ ح٠َ٣ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ،گ٘طًسُ ل٘ؿبًؽ

ُ ه٢َٗ٘تٖ اؾت ٦ِ ّن ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ّن ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٖ تَاًٌس زضثطزاضًسل٘ؿبًؽ هٌٟطز  ،انَالً

اظ ٌٞبٍضٕ زض ٥ٗ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ اؾتٟبزُ ًوبٌٗس ٍ اٗي اه٧بى ثطإ قرم زٗگطٕ ٍخَز ًساضز. اٗي 

سى ضؾبًانُالح اًحهبضٕ زض ثطذٖ اظ هَاضز ثطإ توبٗع هٖ تَاًس زض ٖول زچبض اثْبم گطزز ٍ 

زض ّط نَضت ٍ ثط .  قَز٦ِ زض ٍا٢ٕ ل٘ؿبًؽ هٌٟطز هحؿَة هٖ  هٌٗبٖٗ هَضز اؾتٟبزُ ٢طاض هٖ گ٘طز

َج١ ّط زٍ ًَٔ ل٘ؿبًؽ، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هدبظ ثِ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ّبٕ زٗگط ًوٖ ثبقس )حسا٢ل زض ٢لوطٍ 

اؾت(. زض آى ٢لوطٍ  هَضز تهطٗح ٢طاض گطٞتِ ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ٗب هٌٟطز اُٖبٕخٛطاٞ٘بٖٗ ٦ِ 

خٛطاٞ٘بٖٗ، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هت٧ٖ ثِ ٥ٗ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٖ ثبقس. ثٌبثطاٗي، حهَل اَوٌ٘بى ًؿجت ثِ 

اٗي اهط ٦ِ هَا٣ٞتٌبهِ زضثطزاضًسُ هك٠َ ّب ٍ/ٗب خطٗوِ ّبٕ هٌبؾت ثوٌَٓض حوبٗت اظ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ 
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. پطزاذت حسا٢لٖ اظ اؾتٕ اّو٘ت زاضا ،هٖ ثبقسزض نَضت ٖسم اخطإ تْٗسات تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

ح١ االهت٘بظ قبٗس ٧ٖٗ اظ اٗي هَاضز ثبقس. چٌبًچِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ پطزاذت الظم ضا نَضت ًسّس، 

 ذَاّس ثَز. احتوبالً ذبتوِ ل٘ؿبًؽ ٗب تجسٗل ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ثِ ٚ٘ط اًحهبضٕ  ٗوِخط
 

احتوبل ّؿت ٦ِ زض ٧ٖٗ اًحهبضٕ ٍ ، اٗي ثبقسث٘ف اظ ٥ٗ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ قبهل چٌبًچِ ل٘ؿبًؽ 

 ،ثطإ هثبل ،زض زٗگطٕ ٚ٘ط اًحهبضٕ ثبقس. اٗي اه٧بى ً٘ع ٍخَز زاضز ٦ِ اًحهبضٕ ثَزى هحسٍز ثبقس

 ٗب ثِ ًبئل آهسى ثِ هطاحل ذبنٖ پًَ٘س ذَضزُ ثبقس.  هٗ٘يهحسٍز ثِ ٥ٗ ظهٌِ٘ اؾتٟبزُ ٗب هست ظهبى 
 

 ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ـ 1ال مث
 

هكطٌٍ ثِ ؾبٗط ٢َ٘ز ٍ قطاٍٗ هٌسضج زض اٗي هَا٣ٞتٌبهِ، ثسٗي ٍؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٥ٗ ل٘ؿبًؽ خْبًٖ اًحهبضٕ ضا ثط 

ّبٕ  ٞطآٍضزَُج١ گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ ٍ زاًف ٌٖٞ ل٘ؿبًؽ قسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثب هَئَ ؾبذت، اؾتٟبزُ ٍ ٞطٍـ 

 س. ل٘ؿبًؽ قسُ ثطإ ّط ًَٔ اؾتٟبزُ اُٖبء هٖ ًوبٗ
 

 ٚ٘ط اًحهبضٕ قسى ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ثٗس پٌح ؾبل ـ 2مثال 
 

     ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٥ٗ ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ضا ثطإ ؾبذت، اؾتٟبزُ ٍ ٞطٍـ  ،ثوَخت اٗي هَا٣ٞتٌبهِ

ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ اُٖبء هٖ ًوبٗس. ل٘ؿبًؽ ٍٗػگٖ اًحهبضٕ ثَزى ذَز ضا زض ََل پٌح ؾبل ًرؿت اظ تبضٗد اٗي  ٞطآٍضزُ

 ل٘ؿبًؽ ٚ٘ط اًحهبضٕ هٖ قَز.  ،هَا٣ٞتٌبهِ حّٟ ذَاّس ًوَز. ثٗس اظ اتوبم اٗي هست ٍ ثطإ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ ٧ٗؿبى
 

 ل٘ؿبًؽ ٚ٘ط اًحهبضٕ ـ 3مثال 
 

ُ ٥ٗ ل٘ؿبًؽ ٚ٘ط اًحهبضٕ ضا زض ّط ٥ٗ اظ ٦كَضّبٕ ه٣ٌُِ خٛطاٞ٘بٖٗ ل٘ؿبًؽ قسُ ثط َج١ ثسٗي ٍؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ زٌّس

گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ ثطإ تَل٘س، آًچِ تب ٦ٌَى تَل٘س قسُ، ؾبذت، آًچِ تب ٦ٌَى ؾبذتِ قسُ، اؾتٟبزُ ٍ ٞطٍـ 

 . ٦ٌسطًسُ آًطا ٢جَل هٖ ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اُٖبء هٖ ًوبٗس ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘ ٞطآٍضزُ

 

 ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٦بهلِ الَزاز        
 

زض هَاضزٕ ٦ِ ل٘ؿبًؽ ٚ٘ط اًحهبضٕ اؾت، اٗي اه٧بى ٍخَز زاضز ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ توبٗل ثِ زضج 

زض ٖول تًو٘ي       ،ٗي قطٌا قطٌ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٦بهلِ الَزاز زض هَا٣ٞتٌبهِ زاقتِ ثبقس. ثِ هَخت

     ، هُلَثتط ضا اُٖبء ًوبٗس چٌبًچِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زٗگطٕ قطاُٖٗ هٖ قَز ٦ِ

هبًٌس آًچِ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى زٗگط  ،قطاٍٗ هُلَثتطاٗي اؾتح٣ب٠ ثطذَضزاضٕ اظ  ٢جلٖل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

  14ضا زاضز. ،اُٖبء قسُ

                                                            
، هدجَض ثِ پصٗطـ توبهٖ قطٌٍ ثِ ّوبى ق٧لٖ ٦ِ اُٖب گطزٗسُ هٖ "ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٦بهلِ الَزاز"ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض اخطإ قطٌ  14

 ًبهُلَة آظازٕ ًساضز. ثِ ٖجبضت زٗگط ٗب پصٗطـ ّوِ قطاٍٗ ٗب ّ٘چ٥٘.ثبقس ٍ زض اًتربة قطٌٍ هُلَة ٍ ضز قطٌٍ 
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  1مثال 
 

تحت پَقف گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ضا ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ٍ  ٞطآٍضزُح١ ٞطٍـ  اُٖب ٦ٌٌسٓ تْٗس هٖ ًوبٗس، ل٘ؿبًؽِل٘ؿبًؽ زٌّسُ 

نبزض  ،، هَؾؿِ ٗب قط٦ت ثب ٢َ٘ز ٍ قطاٍٗ هُلَثتط اظ آًچِ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اُٖبء گطزٗسُِ ٖوَم، اقربل ح٣٘٣ٖث

٢َ٘ز ٍ قطاٍٗ  تبضٗد ًَٟشاظ  ،سُ اٗي هَا٣ٞتٌبهِثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طً ً٘ع ص٦َضهٌبٕٞ هتٗل١ ثِ ل٘ؿبًؽ ههگط آ٧ًِ  ،ًرَاّس ًوَز

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ َٞضاً ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ  زازُ قَز. زض نَضت ا٣ًٗبز ّط ًَٔ ل٘ؿبًؽ هُلَثتط تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، ،هُلَثتط

هص٦َض ل٘ؿبًؽ ٞطنتٖ هتٗبضٜ ضا ثطإ ٢جَل ٦لِ٘ ٢َ٘ز ٍ قطٌٍ  ٍٍٕ ثِ  زازُ زض ذهَل ا٣ًٗبز ل٘ؿبًؽ ٗبزقسُ اَالٔ

 پ٘كٌْبز هٖ ٦ٌس.   
 

  2مثال 
 

ثط َج١ قطاٍٗ هُلَثتط اظ آًچِ زض   چٌبًچِ هَا٣ٞتٌبهِ إ ث٘ي ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ قرم ثبلثٖ زض ]٦كَض ٗب ٦كَض ّبٕ هٗ٘ي[

هَا٣ٞتٌبهِ[ ]اٗي هَا٣ٞتٌبهِ[ ]هَاز هطثٌَ ثِ ًطخ ّبٕ ح١ االهت٘بظ[ ه٣ٌٗس گطزز، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هؿتح١ انالح قطاٍٗ ]اٗي 

ثط تَؾٍ قرم ثبلث  اظ تبضٗد آٚبظ ٖول٘بت ،]هَاز هطثٌَ ثِ ًطخ ّبٕ ح١ االهت٘بظ[ ثِ ّوبى ه٘عاى اُٖب قسُ ثِ قرم ثبلث

 هٖ ثبقس.  ،َج١ ٢َ٘ز ٍ قطٌٍ هُلَثتط ٗبزقسُ

 

 ٢15لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ        
 

ض خْبًٖ هثبل ح٠َ٣ ضا هٖ تَاى ثَُ ل٘ؿبًؽ ّوچٌ٘ي اقبضُ ثِ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ زاضز. ثطإ ٢لوطٍ

ٗب ثطإ ٦كَضّبٕ ذبنٖ ٗب حتٖ ثطإ ثرف ّبٕ ذبنٖ اظ ٦كَضّب )اظ ٢ج٘ل اٗبلت ٗب ًبحِ٘ ٥ٗ 

 ل٘ؿبًؽ زٌّسُ آًچِ اٗي َٖاهل هٖ ثبقس؛ تحت تبث٘طهٌبؾت ثَزى ضٍِٗ اتربشٕ ٦كَض( اُٖب ًوَز. 

٥ٗ  زض آىاظ اؾتٟ٘بء  ٢بزض ثِگ٘طًسُ ل٘ؿبًؽ  آًچِ ٍآى اؾت پ٘كٌْبز  ٢بزض ثِ ثب تَخِ ثِ ح٠َ٣

.  اٗي اهط ٦بهالً هتساٍل اؾت ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض ثبظاض زاذلٖ ذَز اؾت٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ ٗب ًبحِ٘ 

ازاضُ ًوَزى آى  بٕ ٞٗبل زض ثبظاضّبٕ ذبضخٖ هتٗسز ثوٌَٓضزض حبلٖ ٦ِ ثِ قط٦ت ّ ،٦ٌسٞٗبل٘ت 

ّبٕ ذبضخٖ هَثط زض ثبظاض ثِ ًَٟشٍـ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٢بزض اُٖبء ًوبٗس. ثب اٗي ضثبظاضّب ل٘ؿبًؽ 

 هٖ قَز. 

 

 

 

                                                            
ثط َج١ ٢َاً٘ي يس ض٢بثتٖ اٗبالت هتحسُ آهط٧ٗب ٍ  هحسٍزٗت ّبٕ ٢لوطٍّبٕ خٛطاٞ٘بٖٗ ٦ِ ثطإ اٗدبز اثط يس ض٢بثتٖ تٗ٘٘ي گطزٗسُ اًس،  15

ًِ اؾت ٦ِ َطٞ٘ي زض ظهبى تالـ ثطإ هحسٍز ٦طزى ٞٗبل٘ت ّب اتحبزِٗ اضٍپب، ٣ًى ٢َاً٘ي يس ض٢بثتٖ هحؿَة هٖ قًَس. ثٌبثطاٗي، ه٣َٗال

ٍ ثِ ذهَل ٞطٍـ ّبٕ ٥ٗ َطٜ زض ٥ٗ ه٣ٌُِ خٛطاٞ٘بِٖٗ ًؿجتبً هحسٍز، ًؿجت ثِ اذص ًٓطِٗ ح٢َ٣ٖ ا٢سام ًوبٌٗس. هحسٍزٗت ّبٕ ٢لوطٍ 

 جٖ تسٍٗي گطزًس. خٛطاٞ٘بٖٗ ضا هٖ تَاى ثط اؾبؼ ّسٜ تدبضٕ هٗتجط تحو٘ل ًوَز، هكطٌٍ ثِ ا٧ٌِٗ ثَُض هٌبؾ
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  1مثال 
 

ٍـ زض ٦كَض ٞطاًؿِ هدبظ اؾت هگط ا٧ٌِٗ ٍ تب ظهب٧ًِ٘ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٖ خوَْضٕ ٞسضال آلوبى هٖ ثبقس. ٞط٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٗ

ل٘ؿبًؿٖ ضا زض ٞطاًؿِ ٍاگصاض ًوبٗس ٍ ثَؾ٘لِ پؿت ؾٟبضقٖ ضؾ٘س زاض ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض اٗي ذهَل اَالٔ زّس. 

ِ ٦كَضّبٕ زٗگط َج١ ح٠َ٣ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ضا ثٍ تَل٘س قسُ ثط  ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ٞطآٍضزُل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ح١ ٞطٍـ 

 ح١ العحوِ ل٘ؿبًؽ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هٖ ثبقس. ًساضز. زض نَضت ٣ًى اٗي هبزُ، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هتْٗس ثِ پطزاذت ؾِ ثطاثط
 

  2مثال 
 

ّبٖٗ هٖ ثبقس ٦ِ زض تبضٗد اهًبٕ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ثَُض ٦بهل ًَٖ اتحبزِٗ  ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ ل٘ؿبًؽ قسُ، ٢لوطٍ زٍلت

 اضٍپب ّؿتٌس. 
 

 

 ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ        
 

هبٗل ثِ  16اٗي اه٧بى ٍخَز زاضز ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، ثِ ٍٗػُ اگط زاضإ ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ثبقس،

آى زض  زضجاُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ زض ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ ذَز ثبقس. زض اٗي نَضت، هصا٦طُ ٍ 

هَا٣ٞتٌبهِ يطٍضٕ اؾت. اگط تبٗ٘س ه٧تَة ٍ ٢جلٖ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثطإ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ، 

ه٘عاى تُبث١ قطاٍٗ  ،، ثطإ هثبلربة ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ ٍ قطاٍٗ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖاًت

آٍضزُ ، اٗي اهط ً٘ع ثبٗس زض هَا٣ٞتٌبهِ ثبقسالظم  هٌسضج زض ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ثب قطاٍٗ ل٘ؿبًؽ انلٖ

هكرم قَز ٦ِ آٗب ثب ذبتوِ ٗب ا٣ًًبٕ ل٘ؿبًؽ ٘ي ثِ هَخت قطٌ زٗگطٕ ثبٗس . ّوچٌقَز

 ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ً٘ع پبٗبى هٖ پصٗطز.انلٖ، 
 
 

  مثال
 

 ،زاضإ ح١ اًحهبضٕ ثطإ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ثِ زٗگطاى هٖ ثبقس ،ثط َج١ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ،)الٝ( ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ

اٗي هَا٣ٞتٌبهِ پطزاذت  ٦XYZوتط اظ آًچِ ثط َج١ هبزُ  هعثَض هكطٌٍ ثط ا٧ٌِٗ ًطخ ّبٕ ح١ االهت٘بظ ل٘ؿبًؽ ّبٕ ٞطٖٖ

 آًْب يطٍضٕ اؾت، ًجبقس. 

    )ة( زض ذهَل ل٘ؿبًؽ ّبٕ ٞطٖٖ ٦ِ ثَؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثط َج١ اٗي هبزُ اُٖبء هٖ قَز، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ 

ضا پطزاذت هٖ ٦ٌس ٍ ٞط٢ٖ ًوٖ ٦ٌس ٦ِ  ( زضنس اظ ٦ل زضآهس تحه٘ل قسُ زض ه٣بثل ل٘ؿبًؽ ٞط20ُٖٖ ث٘ؿت )ل٘ؿبًؽ زٌّس

ّط ًَٔ هب ثِ اظاٖٗ ٦ِ زاضإ اظ َط١ٗ ثبقس ٗب  ثسؾت آهسُزضآهس ٗبزقسُ ثهَضت پطزاذت ه٣َُٔ )٥ٗ ٢لن( ٗب ح١ االهت٘بظ 

 اضظـ ثَزُ ٗب زض ًت٘دِ ترٟ٘ٝ زض ه٣بثل ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ثسؾت آٗس. 

اٗي هَا٣ٞتٌبهِ، هَخت ذبتوِ  ABC)ج( ذبتوِ ل٘ؿبًؽ اُٖبء قسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثط َج١ ّط ٥ٗ اظ هٟبز هٌسضج زض هبزُ 

( 60ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ هٖ تَاًس زض ْطٜ قهت )  الجتِ ّط ُٖبٖٗ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٖ قَز.ل٘ؿبًؽ ّبٕ ٞطٖٖ ا

                                                            
اظ آًدبٖٗ ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ ثبل٣َُ هٖ تَاًس ثَُض هؿت٣٘ن اظ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ت٣بيبٕ گطٞتي ل٘ؿبًؽ ًوبٗس، ثَُض ٦لٖ ثِ  16

 ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٚ٘ط اًحهبضٕ ح١ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ٍاگصاض ًوٖ قَز. 
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، تهو٘ن ثِ ازاهِ ل٘ؿبًؽ ل٘ؿبًؽ زٌّسُثب اَالٔ ٦تجٖ ثِ  ،٣تٌبهِ ل٘ؿبًؽهَاٞ تؤضٍظ اظ تبضٗد ٍنَلِ اذُبضِٗ ٦تجٖ ذب

خولِ تْٗسات هطثٌَ ثِ پطزاذت( ٦ِ زض  ٞطٖٖ ذَز گطٞتِ ٍ ّوچٌ٘ي هَا٣ٞت ذَز ضا هجٌٖ ثط ٢جَل توبهٖ تْٗسات )هي

         زض ه٣بثل ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اٖالم ًوبٗس. ّط ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ٦ِ تَؾٍ  ،هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ثب ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زضج گطزٗسُ

        ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اُٖبء هٖ گطزز، ثبٗس هٟبزٕ ضا هُبث١ ثب هٟبز هٌسضج زض اٗي ثٌس زض ذهَل ذبتوِ ٍ قطاٍٗ تساٍم

 ل٘ؿبًؽ ّبٕ ٞطٖٖ زض ثط گ٘طز. 

َج١ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ، ثِ تكر٘م ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ )ز( اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ّبٕ ٞطٖٖ ثَؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثط 

ٗب ٖسم اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ، قره٘ت  بضٕ زض اتربش تهو٘ن ًؿجت ثِ اُٖبءنَضت هٖ پصٗطز ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ نالح٘ت اًحه

٢َ٘ز ٍ قطاٍٗ  ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ ٍ هكطٌٍ ثِ ضٖبٗت هٟبز ثٌسّبٕ )الٝ( ٍ )ج( اٗي هبزُ، تٗ٘٘ي ًطخ ّبٕ ح١ االهت٘بظ ٍ

 ّبٕ ٞطٖٖ ضا زاضز.  ل٘ؿبًؽ
 

 

 ت٧و٘ل ّب        
 

    ّبٕ خسٗس ّن قٌبذتِ ٍ هسل اضت٣بء ّبزض ظهبى ثطضؾٖ هَئَ ت٧و٘ل ّب ٦ِ ثِ ٌَٖاى ًؿرِ ّب، 

هٖ قًَس، هْن اؾت ٦ِ ت٧و٘ل ٍ زض ًت٘دِ قوَل هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ ثط آى ٍ ّوچٌ٘ي ٌٞبٍضٕ 

ذ٘طالص٦ط ثؿتِ ثِ ح٠َ٣ هلٖ خسٗس ٗب هبل٧٘ت ٧ٞطٕ خسٗس ضا تٗطٗٝ ًوبٗ٘ن. احتوبل زاضز ٦ِ هَضز ا

 هؿتلعم ا٣ًٗبز ٥ٗ هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ خسٗس ثبقس.  ٦17كَضّب
 

ت٧و٘ل ّبٕ ٌٞبٍضٕ  ،تَل٘س تدبضٕ ه٣َٞ٘ت آه٘ع ثبقس، احتوبالًچٌبًچِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هكَٛل 

گ٘طًسُ  ل٘ؿبًؽ قسُ هَئَ هْوٖ تل٣ٖ ًوٖ گطزز. اهب ظهبًٖ ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ/ٗب ل٘ؿبًؽ

زض حبل ت٧َٗي ثبقٌس، ٗب ٌٞبٍضٕ ل٘ؿبًؽ قسُ زض هطحلِ اٍلِ٘ تَؾِٗ  هكَٛل تح١٘٣ ٍ تَؾٗٔ

 ٞطآٍضزُت٧و٘ل ّب زض ٞطاٌٗس ٗب  ،ل هست هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽثبقس، اٗي احتوبل ٍخَز زاضز ٦ِ زض ََ

 ث٧بض ضًٍس. 
 

 

ٗب ثُط١ٗ زٗگطٕ ٢بثل  زاضًس٦ِ ت٧و٘ل ّب ٢بثل٘ت زضٗبٞت گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ضا  ثطٍزاگط اٗي احتوبل 

پ٘سا هٖ ٦ٌس. زض اٗي نَضت، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ حسا٢ل اّو٘ت ٍٗػُ إ  ثَُض اٗي هؿبلِحوبٗت ّؿتٌس، 

الجتِ زض  ،زُ اظ ت٧و٘ل ّبٕ تَؾِٗ ٗبٞتِ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ضا هُبلجِ هٖ ًوبٗسح١ اؾتٟب

         اٗي اه٧بى ٍخَز زاضز ٦ِ تٗل١ اٗي ح١ ثِ  18نَضتٖ ٦ِ ٍٕ ضا ثِ اٗي اهط العام ًٌوبٗس.

 گ٘طًسگبىل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ گًَِ إ ثبقس ٦ِ ٍٕ ضا ٢بزض ثِ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ثِ ل٘ؿبًؽ 

                                                            
ثِ اًساظُ ٦بٖٞ ٍ ثٌحَٕ ٦ِ ثتَاى اٍ ضا هرتطٔ ًبه٘س، هكبض٦ت ًوبٗس،      زض اٗبالت هتحسُ آهط٧ٗب، چٌبًچِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض ت٧و٘ل  17

 .ثجٌ٘٘ساظ ٦س اٗبالت هتحسُ ضا  35اظ ثبة  262ٍٕ ح١ اؾتٟبزُ اظ ت٧و٘ل ضا ذَاّس زاقت. هبزُ  ،نطٜ ًٓط اظ هٌسضخبت ل٘ؿبًؽ
اه٧بى زاضز ٦ِ اخجبض ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ اُٖبٕ ت٧و٘ل ّب ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثط هجٌبٖٗ اًحهبضٕ، يس ض٢بثتٖ هحؿَة گطزز. ثطإ اَالٔ  18

  . ثجٌ٘٘سضا  23پبًَٗؽ  ،اظ ٍيٗ٘ت هَخَز خبهِٗ اضٍپبٖٗ
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ت٧و٘ل  إِ ٞطآٍضزُٞطٖٖ زض ٢لوطٍّبٕ خٛطاٞ٘بٖٗ زٗگط ًوبٗس ٍ ّوچٌ٘ي اظ زٗگط ٦بضثطزّبٕ 

. اؾتثِ هٌٗبٕ ً٘بظ ثِ اٖوبل انالحبت زض تطت٘جبت هبلٖ  تحه٘ل اٗي ح٠َ٣احتوبالً، اؾتٟبزُ ًوبٗس. 

     ٖالٍُ ثط اٗي، زؾتطؾٖ ٗب ٖسم زؾتطؾٖ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ ت٧و٘ل ّبٕ ثٗسٕ ٦ِ تَؾٍ 

٘ؿبًؽ زٌّسُ نَضت هٖ پصٗطز، ثبٗس هَضز تَخِ ٢طاض گ٘طز. اٗي اهط هٖ تَاًس ثَُض ذَز٦بض تح١٣ ل

گعٌِٗ إ ثطإ هصا٦طت هدسز زض ظهبى قٌبذتِ قسى خعئ٘بت  ،ٗبثس ٗب ا٧ٌِٗ هٖ تَاى زض هَا٣ٞتٌبهِ

 ت٧و٘ل ّبٕ خسٗس زضج ًوَز. 
 

٦ِ  هٖ تَاًس اٗي ثبقس ،٠َٞ الص٦ط ه٧ٌٗؽ ٦ٌٌسُ ثطذٖ اظ هَاضز ٍهحتَإ ٥ٗ تَا١ٞ ٢بثل تهَض 

زٗگطٕ ضا اظ ت٧و٘ل ّبٕ نَضت گطٞتِ ثط ٌٞبٍضٕ ل٘ؿبًؽ قسُ هُلٕ ًوبٗس ٍ ح١  ،ّط ٥ٗ اظ َطٞ٘ي

اؾتٟبزُ اظ ٦لِ٘ ت٧و٘ل ّبٕ نَضت گطٞتِ ضا ثسٍى پطزاذت ح١ االهت٘بظ زاقتِ ثبقس ٍ ا٧ٌِٗ 

ًسُ ضا ثِ ؾبٗط ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ح١ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ت٧و٘ل ّبٕ ل٘ؿبًؽ گ٘ط

زاقتِ ثبقس. ٗب ا٧ٌِٗ هٖ تَاى اؾتٟبزُ اظ ت٧و٘ل ّب ضا ه٦ََل ثِ ح١  ذَزذبضج اظ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ 

 اظ پ٘ف تٗ٘٘ي قسُ ًوَز، اگط چِ اٚلت پ٘ف ثٌٖ٘ اٗي اهط زقَاض اؾت.  ٍ االهت٘بظ ايبٖٞ
 

 مثال
 

 )الٝ( تٛ٘٘طات ٍ ت٧و٘ل ّب تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ
 

 ل٘ؿبًؽ قسُ تٌْب ثٗس اظ تبٗ٘س ه٧تَة ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هدبظ هٖ ثبقس.  ٞطآٍضزُانالحبت ثط ضٍٕ 
 

ل٘ؿبًؽ قسُ ثبٗس تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اَالٔ زازُ قَز. زض نَضت  ٞطآٍضزُتوبهٖ ت٧و٘ل ّبٕ 

         ح٣ٖ هجٌٖ ثط ًبه٘سُ قسى ثِ ٌَٖاى هرتطٔ هكتط٤ ٍ  ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ،هكبض٦ت ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض ت٧و٘ل

طا زاضز. قطٌٍ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ آً هطثٌَ ثِثْطُ ثطزاضٕ ٍ ث٧بضگ٘طٕ ت٧و٘ل ّب اظ َط١ٗ گطٞتي ل٘ؿبًؽ 

       تَؾٍ َطٞ٘ي هَضز هصا٦طُ ٢طاض ثگ٘طز. انُالح ت٧و٘ل ّب ثِ هٌٗبٕ تَؾِٗ ّب ٗب  تَام ثب حؿي ً٘ت ثبٗس

ل٘ؿبًؽ قسُ، ثَُض هؿت٣٘ن هَضز اؾتٟبزُ ٢طاض زاز  ٞطآٍضزُپ٘كطٞت ّبٖٗ اؾت ٦ِ هٖ تَاى آًْب ضا، زض اضتجبٌ ثب 

 ٗب ثِ ٦بض ثطز ٍ زاضإ ٢بثل٘ت ثسؾت آٍضزى حوبٗت اظ َط١ٗ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ّؿتٌس. 
 

 )ة( تٛ٘٘طات ٍ ت٧و٘ل ّبٕ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ:
 

ل٘ؿبًؽ قسُ اَالٔ زّس.  ٞطآٍضزُزض ذهَل ت٧و٘ل ّبٕ نَضت گطٞتِ ثط  ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبٗس ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ

گطٞتي  اٖوبل هٖ گطزز. ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ح١ً٘ع ًبهِ اذتطأ ثجت قسُ اْْبض طٌ ثط ت٧و٘ل ّبٖٗ ٦ِ ثطإ آًْباٗي ق

 ل٘ؿبًؽ ثطإ ت٧و٘ل ّبٕ هص٦َض ثط َج١ قطٌٍ هٌسضج زض اٗي تَا٣ٌٞبهِ ضا زاضز. 

 



              
ل٘ؿبًؽ هَا٣ٞتٌبهِ ٥ٗ ثط هطٍضٕ. 4 54  

 

 ّو٧بضٕ ٌٖٞ         
 

    ثؿتِ ثِ ًَٔ ٌٞبٍضٕ هٌت٣ل قسُ، اٚلت هَا٣ٞتٌبهِ إ هجٌٖ ثط اضائِ ٦و٥ ٌٖٞ ثِ ق٧ل اضائِ اؾٌبز، 

 زازُ ّب ٍ ترهم ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٍخَز زاضز.  
 

 هست         
 

ل٘ؿبًؽ هٖ تَاًس تحت تبث٘ط هَئَ ح٢َ٣ٖ ثبقس ٦ِ ل٘ؿبًؽ آى زض حبل  هَا٣ٞتٌبهِ زٗطـهست ٗب 

ٍاگصاضٕ اؾت. ثٌبثطاٗي ٥ٗ ل٘ؿبًؽ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ هٖ تَاًس ثب ا٣ًًبٕ آذطٗي گَاٌّ٘بهِ اذتطأ 

پبٗبى ٗبثس. ٥ٗ هَا٣ٞتٌبهِ زاًف ٌٖٞ ٍ ٖالهت تدبضٕ ضا هٖ تَاى ثِ گًَِ إ تٌٓ٘ن ًوَز  ،ل٘ؿبًؽ قسُ

هگط ا٧ٌِٗ  ،ؾبل اٖتجبض زاقتِ ثبقس ٍ ثَُض ذَز٦بض ثطإ هست هكبثِ توسٗس گطزز پٌحهست  ٦ِ ثطإ

٢جلٖ ضا هجٌٖ ثط ذبتوِ هَا٣ٞتٌبهِ ثِ زٗگطٕ اضائِ ًوبٗس. هست  ٍ ٧ٖٗ اظ َطٞ٘ي ٥ٗ اذُبضِٗ ٦تجٖ

 ،نٌٗتٖح٠َ٣ گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ، ازثٖ ٍ ٌّطٕ، ٖالئن تدبضٕ ٍ َطح  زضثطزاضًسٓ ل٘ؿبًؽ ٌٞبٍضِٕ

ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ً٘ع هبٗل ثِ هحسٍز  ،ثؿتگٖ ثِ ثبظاض ٍ ترو٘ي ّبٕ زضآهسٕ َطٞ٘ي زاضز. هو٧ي اؾت

چٌبًچِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  ،ثطإ اضظٗبثٖ ٦بضآهسٕ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثبقس. اظ َطٜ زٗگط ،ًوَزى هست

زُ ثبقس ؾطهبِٗ گصاضٕ ؾٌگٌٖ٘ ثط ظٗط ؾبذت ّبٕ يطٍضٕ ثطإ ثْطُ ثطزاضٕ اظ هبل٧٘ت ٧ٞطٕ ٦ط

)ثطإ هثبل ٦بضذبًِ ٗب هدبضٕ تَظٕٗ(، قبٗس هبٗل ثِ اٞعاٗف هست ثبقس. تٌْب ٢بٖسُ زض ذهَل هست 

ذطٍخٖ ّبٕ هٌبؾت ٍ  اظ اٌٗطٍ ٍ اؾتثِ ً٘بظّبٕ تدبضٕ َطٞ٘ي  هست ثؿتگٖ ٦بهلٍا ّوبى ،ل٘ؿبًؽ

 . ٢بثل تهَض اؾت زض هَضز هست هَضز تَا١ٞ ٢بثل هصا٦طُ ثؿ٘بضٕ
 

 تجاري و ماليمالحضات     
 

اضظـ گصاضٕ ٌٞبٍضٕ اؾت. اٗي اهط زض ثرف ٢جلٖ هَضز  ،ٖبهل هْن زض هالحًبت تدبضٕ ٍ هبلٖ

ثطضؾٖ ٢طاض گطٞت. زض اٗي خب هب زض ذهَل اًَأ هرتلٟٖ اظ پطزاذت ثِ ٦بض گطٞتِ قسُ زض 

ذَاٌّس  هَا٣ٞتٌبهِ ّبٕ ل٘ؿبًؽ ثحث هٖ ًوبٗ٘ن. َطٞ٘ي ذَاؾتبض زؾت٘بثٖ ثِ ؾبذتبضٕ اظ پطزاذت

 19ثَز ٦ِ هبّ٘ت ٍ ًٞبٕ هَا٣ٞتٌبهِ ٍ ٢َ٘ز ٍ قطٌٍ هَضز تَا١ٞ ضا ه٧ٌٗؽ ًوبٗس.

                                                            
ٍ ٍ ٢سضت ح٠َ٣ هبل٧٘ت ٧ٞطٕ، ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ ٢لوط ،ٖجبضتٌس اظ گصاضًس،ثطذٖ اظ َٖاهلٖ ٦ِ ثط ضٍٕ تٗ٘٘ي ًطخ ّبٕ ح١ االهت٘بظ تبث٘ط  19

ح٠َ٣، اًحهبضٕ ثَزى ح٠َ٣، ؾُح ًَآٍضٕ، ََل ٖوط هٟ٘س ٌٞبٍضٕ، زضخِ ض٢بثت/٢بثل٘ت زؾتطؾٖ ثِ ٌٞبٍضٕ ّبٕ زٗگط، ضٗؿ٥ شاتٖ، 

 :ثجٌ٘٘سً٘بظ ضاّجطزٕ، ثطاظـ ؾجس اٍضا٠ ثْبزاض، هطحلِ تَؾِٗ ٍ ٚ٘طُ. 

“Royalty Rates: Current Issues and Trends”, http://www.medius-associates.com/Resources/Royalty%20 

Article.pdf    
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گ٘طًسُ ّب ٍ ثبٗگبًٖ ّبٕ ل٘ؿبًؽ قبهل حؿبة ،هسٗطٗت هبلٖ ثِ ٖالٍُ، اٗي ثرف هَئَ تَضم ٍ ّوچٌ٘ي

ِ٧ٌ ثرف حبيط، ٣ًى ٍ  ،ٍ هَيَٖبت هطثٌَ ثِ اضظ ٍ هبل٘بت ضا هَضز ثطضؾٖ ٢طاض هٖ زّس. هًبٞبً ٗا

 هؿٍَل٘ت ًبقٖ اظ تَل٘س ضا تحت پَقف ٢طاض هٖ زّس. 
 

ضٍـ ّبٕ پطزاذت ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هٗوَالً تحت ٌٖبٍٗي پطزاذت ّبٕ ه٣َُٔ )٥ٗ ٢لن( ٍ ح١ االهت٘بظ ّب 

 زاضًس.  ثط َج٣ِ ثٌسٕ هٖ قًَس ٍ ثؿ٘بضٕ اظ هَا٣ٞتٌبهِ ّب ّط زٍ ًَٔ پطزاذت ضا زض
 

 پطزاذت ّبٕ ه٣َُٔ )٥ٗ ٢لن(         
 

تٌْب ٥ٗ  ،پطزاذت ّبٕ ه٣َُٔ زض نَضت ضخ زازى ٥ٗ ٍا٢ِٗ ذبل ٢بثل پطزاذت هٖ ثبقٌس. هو٧ي اؾت

َا٣ٞتٌبهِ ٢بثل پطزاذت هٖ قَز. اگط پطزاذت زٗگطٕ ٍخَز  هجلٙ ٍخَز زاقتِ ثبقس ٦ِ زض تبضٗد اهًبٕ ه

اٗي اه٧بى ٍخَز . اظ َطٜ زٗگط، گطززسُ ٢لوساز هٖ ، ل٘ؿبًؽ هعثَض ٥ٗ ل٘ؿبًؽ ٦بهالً تبزِٗ قِ ثبقسًساقت

هدوَِٖ ٕا اظ پطزاذت ّبٕ ه٣َُٔ ٍخَز زاقتِ ثبقٌس ٦ِ زض نَضت تح١٣ ٢ٍبٕٗ ذبنٖ ٢بثل  زاضز ٦ِ

٣تٌبهِ  ،هجتٌٖ ثط ظهبى ثبقٌس ،احتوبل زاضز ٍپطزاذت هٖ قًَس  هبًٌس زض ًرؿت٘ي ٍ زٍه٘ي ؾبل اهًبٕ هَٞا

َا٣ٞتٌبهِ ثبقٌس ٗبٍ  زض تبضٗد اٞكبٕ اَالٖبت هحطهبًِ ٗب قطٍٔ تَل٘س  ،ثطإ هثبل ،هجتٌٖ ثط اخطإ ه

     3ٍ/ٗب  2، 1س قطٍٔ ٞبظ ثب ٣ًبٌ ُٖٝ پطٍغُ هٖ تَاً تدبضٕ. زض نٌٗت زاضٍؾبظٕ، ٢ٍبٕٗ هٌُج١

ُبٕ تبٗ٘سِٗ زٍلتٖ َاًس هَضز ثحث س. ٍا٢ٌِٗثبق آظهبٗف ّبٕ ثبلٌٖ٘ ٍ ٖا اخطٕا ٥ٗ ح١ ٗب  ّوچٌ٘ي هٖ ت

هبًٌس ا٧ٌِٗ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ل٘ؿبًؽ ضا ثِ ٢لوطٍّبٕ خٛطاٞ٘بٖٗ ٗب ظهٌِ٘ ّبٕ ٌٖٞ زٗگطٕ  ،اذت٘بض ثبقس

 تَؾِٗ زّس.
 

           هَضز تَا١ٞتٗ٘٘ي قسُ،  ٕطا ٦ِ ه٘عاى پطزاذت ّبچ ،پطزاذت ّبٕ هجتٌٖ ثط ظهبى هكرم ّؿتٌس

ٌس قس ٍ ً٘بظ ثِ  ،هٖ ثبقٌس ٍ ٞب٢س ضٗؿ٥ ّؿتٌس َّا ّ٘چ اتربش ظٗطا زض ظهبى ٞطا ضؾ٘سى هَٖس پطزاذت ذ

 ا٢سام زٗگطٕ ثَؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٍخَز ًساضز.  
 

هبًٌس اٍل٘ي ٞطٍـ  ،اظ َطٜ زٗگط پطزاذت ّبٕ هجتٌٖ ثط اخطا، هٌٌَ ثِ تح١٣ ٍا٢ِٗ ٕا ذبل هٖ ثبقٌس

ٕ. اظ آًدبٖٗ ٦ِ  ٍايح ضٍٗساز هس ًٓط زض نَضت ٖسم تح١٣تدبض ، پطزاذتٖ ً٘ع نَضت ًوٖ پصٗطز، تٗطٗٝ 

 اٍل٘ي ٞطٍـ تدبضٕ، زاضٕا اّو٘ت اؾت.  ،٢ٍبٕٗ ٗبزقسُ، ثطٕا هثبل
 

ضٗؿ٥ هبلٖ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ تب ظهبى ت٣ل٘ل ضٗؿ٥  ٦بّف ،ّب زل٘ل تَظٕٗ ٗب ثِ تبذ٘ط اًساذتي پطزاذت

ثِ ٍٗػُ  ،گ٘طًسُ هعٗت هْوٖ ضا ثِ ّوطُا هٖ آٍضز. اٗي اهط ثطٕا ل٘ؿبًؽ هٖ ثبقستدبضٕ ٗب ٌٖٞ ٌٞبٍضٕ 
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َاضزٕ ٦ِ ٞ ، هطاحل ِ ٗبٞتِ ٍ آهبزُ تدبضٕ ؾبظٕثَُض ٦بهل تَؾٌٗبٍضٕ، زض ه٣بٗؿِ ثب ٌٞبٍضٕ ّبٕ زض ه

 ََٟل٘ت ذَز ضا پكت ؾط هٖ گصاضز.
 

  20ح١ االهت٘بظّب        
 

ًكبى زٌّسُ اؾتٟبزُ اظ ٌٞبٍضٕ ثَؾ٘لِ  ٍح١ االهت٘بظّب پطزاذت ّبٕ هٗوَل ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ 

هٖ ثبقٌس. اظ آًدبٖٗ ٦ِ ح١ االهت٘بظّب اؾتٟبزُ اظ ٌٞبٍضٕ ضا ثب ه٣بزٗط پَلٖ هطتجٍ  ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ

   هٖ ٦ٌس، هٖ تَاًس ا٧ًٗبؼ هٌبؾجٖ اظ اضظـ ٌٞبٍضٕ ثطإ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثبقس ٍ ثِ ّو٘ي زل٘ل، 

 ح١ االهت٘بظ ّب هٗوَل تطٗي ًَٔ پطزاذت زض هَا٣ٞتٌبهِ ّبٕ ل٘ؿبًؽ هٖ ثبقٌس. 
 

 لِٟ ٦ل٘سٕ ّؿتٌس، هجٌبٕ ح١ االهت٘بظ ٍ ًطخ ح١ االهت٘بظ. ح١ االهت٘بظّب زاضإ زٍ هؤ
 

ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ثبقس.  ٞطآٍضزُهجٌبٕ ح١ االهت٘بظ هٖ تَاًس ّعٌِٗ ؾبذت ٗب هٌبٕٞ ًبقٖ اظ ٞطٍـ 

ٖوستبً ثسٗي ذبَط اؾت ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٗوَالً اَالٖبت  اؾتٟبزُ ًوٖ قَز، هٗ٘بضّباٗي اٚلت اظ 

ضا اظ ًٓط ض٢بثتٖ حؿبؾ٘ت ثط اًگ٘ع ٍ ثؿ٘بض هحطهبًِ هٖ زاًس ٍ ثِ تك٧٘ل زٌّسُ هٗ٘بض ّبٕ هعثَض 

 ّط حبل، اض٢بم ثط َج١ ضٍـ ّبٕ هحبؾجبتٖ تٛ٘٘ط ذَاٌّس ٦طز ٍ ثٌبثطاٗي هٖ تَاًس اذتالٞبت ٚ٘ط

   ٍاحسّب ٍ حدن تَل٘س ً٘ع ٖوستبً ثِ اٗي ذبَط ٦ِ هٗ٘بض  زض ا٦ثط هَاضز،يطٍضٕ ضا ثَخَز آٍضز. 

 ٌس، هَضز اؾتٟبزُ ٢طاض ًوٖ گ٘طز. ٍاحس ّبٕ تَل٘س قسُ ثِ هٌٗبٕ ٍاحس ّبٕ ٞطٍذتِ قسُ ًوٖ ثبق
 

تَاًس تٗساز  هٖاٗي هجٌب  21زض ًت٘دِ هتساٍلتطٗي هجٌبٕ ح١ االهت٘بظ ٞطٍـ ّبٕ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اؾت.

ضا، ثطإ  ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هجلٙ هٌٖٗ٘ ثوَخت آى ثٟطٍـ ضٞتِ إ ثبقس ٦ِ ٍاحس ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسٓ

ثِ ٌَٖاى ح١ االهت٘بظ پطزاذت هٖ ٦ٌس. توبهٖ آًچِ ثبٗس هكرم  ،٥ٗ زالض ثِ اظاء ّط ٍاحس هثبل

ء ٢بثل تٗ٘٘ي هٖ قَز. گطزز، تٗساز ٍاحس ّبٕ ٞطٍذتِ قسُ اؾت ٍ پؽ اظ آى ح١ االهت٘بظ ٍاخت االزا

چٌبًچِ اذتالٖٞ ثَخَز آٗس، ثطضؾٖ ؾَاث١ ٞطٍـ ّبٕ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ آؾبى ذَاّس ثَز. زض 

نَضت اتربش اٗي هجٌب، هو٧ي اؾت ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبظًگطٕ زض ًطخ ح١ االهت٘بظ ضا ّط چٌس ٢ٍت ٧ٗجبض 

 ٖ الظم ثساًس. ثَؾ٘لِ اؾتٟبزُ اظ ٥ٗ قبذم هٌبؾت هبًٌس قبذم ثْبٕ ههطٜ ٗب ؾبذت زاذل

                                                            
20 www.royaltysource.com  ِه٣ٌٗس گطزٗسُ اًس. نٌبٕٗ تحت  ٍا٢ٗب٥ًٗ پبٗگبُ زازُ إ ثب اضظـ زض ذهَل تَا٣ٞبت ل٘ؿبًؿٖ اؾت ٦

           ذَزضٍؾبظٕ ٍ ؾبذت، ظٗؿت ٌٞبٍضٕ ٍ زاضٍؾبظٕ، هَاز ق٘و٘بٖٗ، ؾرت اٞعاض ٍ ًطم اٞعاض ٦بهپَ٘تط ،قبهل ،پَقف اٗي پبٗگبُ

س ٍ اَالٖبت ضا زض اظإ اخطت اضائِ هٖ ًوبٗس. هٗوَالً زضثطزاضًسُ خعئ٘بتٖ اظ ٢ج٘ل َّٗت َطٞ٘ي ٍ زاضاٖٗ ل٘ؿبًؽ قسُ ٗب ٞطٍذتِ ٌهٖ ثبق

 َالٖبت هطثٌَ ثِ هَيَٖبت ٦ل٘سٕ اظ ٢ج٘ل اًحهبضٕ ثَزى ٍ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ هٖ ثبقس. قسُ، پ٘ف پطزاذت ّب ٍ ًطخ ّب ٍ ا
 :ثجٌ٘٘س 21

Lee R. Phillips, “Net Sales Definition is Central Issue”, Les Nouvelles, March 1992, page 18. 
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هجٌبٕ ح١ االهت٘بظ هٖ تَاًس زضٗبٞتٖ ّبٕ ًبذبلم ٗب ذبلم ًبقٖ اظ ٞطٍـ ثبقس.  ،اظ َطٜ زٗگط

هربضج ثؿتِ ثٌسٕ ٍ حول ٍ ٣ًل ٍخَز  هبًٌس هَاضزٕ اظ اه٧بى ٦ؿط ،زض زضٗبٞتٖ ّبٕ ًبذبلم

ثٌبثطاٗي هٗوَالً هَاضز ٗبزقسُ ٍ ؾبٗط  ،ًساضز. هَاضز هعثَض ثِ اؾتٟبزُ اظ ٌٞبٍضٕ هطثٌَ ًوٖ قَز

هَاضز ٚ٘ط هطتجٍ ٦ٌبض گصاقتِ هٖ قًَس. ٞلصا هجٌبٖٗ ٦ِ ث٘كتط هَضز اؾتٟبزُ ٢طاض هٖ گ٘طز، 

 زضٗبٞتٖ ّبٕ ذبلم ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٖ ثبقس. 
 

 مثال 
 

 ٞطٍـ ّبٕ ذبلم
 

توبم َٖو ٣ًسٕ ٍ ٚ٘ط ٣ًسٕ زضٗبٞت قسُ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، قط٦ت ّب ٍ اقربل ٍاثؿتِ  ثِ هٌٗبٕ ٞطٍـ ّبٕ ذبلم

٦ِ ثِ ههطٜ ٦ٌٌسگبى ثبثت هؿت٣ل ثِ هَخت  اؾت ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ إ ٞطآٍضزُ زض اظإثِ اٍ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ 

هعثَض زض نٌٗت هتٗبضٜ آى حس ٦ِ ٦ؿَض هٌْبٕ ٦ؿَض شٗل، تب  ،ً٘ت ٞطٍذتِ ٗب تحَٗل زازُ قسُثب حؿي  ٍ هٗبهالت آظاز

ٗب ثِ  ، اظ َط١ٗ ترٟ٘ٝ ٦لٖ ٗب خعئٍٖ هتٗب٢جبً ً٘ع ت٣ل٘ل ًوٖ ٗبثٌس )ثطإ هثبل ٍ ٍا٢ٗبً پطزاذت گطزٗسُ ٗب ت٣جل قسُ اًس ثبقٌس

 :ٖ(ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، قط٦ت ّب ٍ اقربل ٍاثؿتِ ثِ اٍ ٗب ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖثطإ  حؿبة ثؿتب٧ًبضٕ ٢طاض زازى ٦ؿَض

ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ثبظ پطزاذت گطزٗسُ ٗب زض ؾتَى ثؿتب٧ًبض ٢طاض  ٞطآٍضزُهجبلٖٛ ٦ِ ثِ زل٘ل ٖسم پصٗطـ ٗب هطخَٖٖ  (1

   ؛زازُ قسُ اؾت

ترٟ٘ٝ ّب، ترٟ٘ٝ ّبٕ ٦وٖ، ترٟ٘ٝ ّبٕ تدبضٕ ٍ ترٟ٘ٝ ّبٕ ٣ًسٕ ٦ِ نطٞبً ثِ ٞطٍـ هحهَالت ل٘ؿبًؽ قسُ  (2

  ٢طاض زازُ قسُ اًس؛ ٗب زض ؾتَى ثؿتب٧ًبض ثطإ ههطٜ ٦ٌٌسگبى هطثٌَ هٖ قًَس ٍ زض ٍا٢ٕ پطزاذت قسُ اًس

تحت ٍ ترٟ٘ٝ ّبٖٗ ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، قط٦ت ّب ٍ اقربل ٍاثؿتِ ثِ اٍ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ اـ ثط َج١ ٢بًَى  (3

  تٌس؛هَْٝ ثِ پطزاذت آى ّؿ ،پعق٧ٖ زٍلتٖ ّو٘بضٌَِٕٖاى ٦و٥ پعق٧ٖ، هطا٢جت پعق٧ٖ ٗب ؾبٗط ثطًبهِ ّبٕ ذبل 

 ٍ ثَؾ٘لِ آًْب پطزاذت قسُ اؾت؛ ٦طاِٗ ٍ ث٘وِ ٦ِ ثِ حؿبة ههطٜ ٦ٌٌسگبى هٌَٓض گطزٗسُ (4

تٖ پطزاذت قسُ، خصة قسُ، هبل٘بت ّبٕ ٞطٍـ، ههطٜ ٍ هبل٘بت ٚ٘ط هؿت٣٘ن اٗبالت هتحسُ ٍ ح٠َ٣ گوط٦ٖ ٍاضزا (5

ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ ٦ِ اٗبالت هتحسُ ثَؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، قط٦ت ّب ٍ اقربل ٍاثؿتِ ثِ اٍ  ت٣جل قسٓ

 ثِ حؿبة آًْب هٌَٓض گطزٗسُ اًس؛ ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ثِ هكتطٗبى ّؿتٌس ٍ ٞطآٍضزُهؿت٣٘وبً هطثٌَ ثِ ٞطٍـ 

هجبلٖٛ ٦ِ ثَؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، قط٦ت ّب ٍ اقربل ٍاثؿتِ ثِ اٍ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ ٍٕ ثِ ذبَط  (6

ل٘ؿبًؽ قسُ ثِ هكتطٗبى ثبظپطزاذت گطزٗسُ ٗب ثِ حؿبة ثؿتب٧ًبضٕ آًبى  ٞطآٍضز٦ُؿَضات پؽ ٦ٌكٖ ٢٘وت زض 

 ٢طاض زازُ قسُ اؾت؛ ٍ
 

ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ هبث٘ي ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، اقربل ٍاثؿتِ ثِ اٍ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ ٍٕ  ٞطآٍضزُٞطٍـ ّب ٍ اًت٣بالت  

 ح١ االهت٘بظ زض ًٓط گطٞتِ ًوٖ قَز.  ثب اٗي ٢هس ٦ِ ًْبٗتبً ثِ اقربل ثبلث ٞطٍذتِ قَز، ثطإ احتؿبة

 

لِٟ ٦ل٘سٕ ح١ االهت٘بظ ٌٖٗٗ ًطخ ح١ االهت٘بظ هٖ ضؾ٘ن. اٗي ٧ًتِ ٦ِ ًطخ ّب هٌتح ؤا٦ٌَى ثِ زٍه٘ي ه

ثب اّو٘ت تل٣ٖ هٖ قَز ٍ ثٌبثطاٗي  ،َطٞ٘ي گطزز ّٕط زٍ ثطإ هٌبؾتپ٘كٌْبز تدبضٕ ٥ٗ ثِ 

هصا٦طُ ًطخ ح١ االهت٘بظ زض ه٣َٞ٘ت هَا٣ٞتٌبهِ ٣ًف هْوٖ ضا اٟٗبء هٖ ًوبٗس. ًطخ ثؿ٘بض ثبال ثِ 
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 هٌٗبٕ اٗي اؾت ٦ِ ل٘ؿبًؽ ثطإ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ًٟٖٗ ًساضز. ًطخ ثؿ٘بض پبٗ٘ي ثِ هٌٗبٕ اٗي اؾت

هو٧ي اؾت هٌدط ثِ ت٣ل٘ل ّعٌِٗ ٦طز ثط  ٍس ٦بٖٞ ضا زضٗبٞت ًوٖ ًوبٗ ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبظزُ

تح١٘٣ ٍ تَؾِٗ هؿتوط گطزز. ّط ٦سام اظ هَاضز ٗبزقسُ هٖ تَاًس ثِ ََض ه٧َٗؼ ثط ضٍاثٍ 

 َطٞ٘ي ٍ ه٣َٞ٘ت هَا٣ٞتٌبهِ تبث٘ط ثگصاضز. 
 

 زض ثرف ت٣َٗن ٌٞبٍضٕ هَضز ثطضؾٖ ٢طاض گطٞت. ،َٖاهلٖ ٦ِ تٗ٘٘ي ٦ٌٌسُ ًطخ ح١ االهت٘بظ ّؿتٌس
 

 هتٛ٘ط ّبٕ ح١ االهت٘بظ        
 

َٖ  ثِ هٌٗبٕ ٌبٍةثط اٗي ٧ًتِ تب٦٘س هٖ ٍضظز ٦ِ ذل١ هتٛ٘ط ّب ٗب اٗدبز گعٌِٗ ّبٕ هت پٌدنٞهل 

ٍ ٍخَز تٛ٘٘طات زض تطت٘ت  اؾت "ثطز ـ ثطز"٦طزى ثرف هْوٖ اظ هؿ٘ط هٌتْٖ ثِ ا٣ًٗبز هَا٣ٞتٌبهِ 

 ضا ٞطاّن ؾبظز.  شٕ ٢٘وتٖهٖ تَاًس ثطإ َطٞ٘ي اًُٗبٜ پصٗطٕ  ،تٗ٘٘ي ح١ االهت٘بظ
 

٦بّف ٗبثس.  ،ح١ االهت٘بظ ثَاظات حدن ث٘كتط تَل٘س ٗب گصض ظهبى ،٥ٗ هتٛ٘طثوَخت  ،هو٧ي اؾت

ه٘لَ٘ى  1% ثٗس اظ ٞطٍـ 7.5%  ثِ ه٘عاى 10ثٌبثطاٗي ٍ ثطإ هثبل اه٧بى زاضز ٦ِ ًطخ ح١ االهت٘بظ 

هجٌبٕ ؾبل٘بًِ ٗب ثط ه٘لَ٘ى ٍاحس ت٣ل٘ل ٗبثس. اه٧بى زاضز ٦ِ  پٌح% ثٗس اظ ٞطٍـ 5ٍاحس ٍ ؾپؽ ثِ 

نَضت ٦ِ ًطخ ح١ االهت٘بظ  ثسٗي ،ثبقس. حبلت ٧ٖؽ هَضز اذ٘ط الص٦ط ً٘ع اه٧بى پصٗط اؾت تدوٖ٘ٗ

تطٚ٘ت ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ اٞعاٗف تَل٘س ٍ  ،اٞعاٗف ٗبثس. ّسٜ ض٧ٍٗطز ًرؿت ،ثوَاظات حدن ث٘كتط

زض ًت٘دِ اٞعاٗف ح١ االهت٘بظ ٢بثل پطزاذت ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اؾت. ض٧ٍٗطز ه٧َٗؼ، ّعٌِٗ ّبٕ 

ٌٞبٍضٕ زض حبل هٗطٖٞ قسى ثَزُ ح١ االهت٘بظ ٦وتطٕ ضا ثط ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض آٚبظ ٍ زض حبلٖ ٦ِ 

اٞعاٗف  ،ٍ ٞطٍـ ّب پبٗ٘ي ّؿتٌس، تحو٘ل هٖ ًوبٗس ٍ آًْب ضا ثَاظات ثسؾت آٍضزى ؾْوٖ زض ثبظاض

  22هٖ زّس.
 

هتٛ٘ط زٗگطٕ ٦ِ هو٧ي اؾت َطٞ٘ي ثط ضٍٕ آى تَا١ٞ ًوبٌٗس، ثط اٗي هجٌبؾت ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

ؾبل٘بًِ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هٖ قَز. ثٌبثطاٗي ثطإ هتْٗس ثِ پطزاذت حسا٢لٖ اظ ح١ االهت٘بظ ثَُض 

ثطإ ؾبل زٍم ل٘ؿبًؽ ٢بثل پطزاذت ثبقس ٍ اٗي هجلٙ ثِ  آهط٧ٗب زالض 50،000هجلٙ  ،هو٧ي اؾت ،هثبل

 آهط٧ٗب زالض 100،000ثطإ ؾبل ؾَم اٞعاٗف ٗبثس ٍ ثٗس اظ آى ثطإ ّط ؾبل  آهط٧ٗب زالض 75،000

٦ِ ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ثَزُ ٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ً٘بظ ثِ  هٌبؾت اؾت ثبقس. اٗي ضٍِٗ ثِ ٍٗػُ زض ظهبًٖ

                                                            
 :سثجٌ٘٘زض هَضز ح١ االهت٘بظّبٖٗ ٦ِ ثَُض هثجت ٍ هٌٟٖ ثِ ٧ٗسٗگط ٍاثؿتِ اًس،  22

Crispin Marsh, Managing Director, SCP Technology and Growth PTY Ltd., “Structuring Royalty Payments to 

Mutual Advantage”, http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml 
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. اگط اٌٗچٌ٘ي تَا٣ٞبتٖ ٍخَز ًساقتِ ِ زاضزاَوٌ٘بى اظ زضٗبٞت حسا٢لٖ اظ ح١ االهت٘بظ ثَُض ؾبل٘بً

ثِ گًَِ إ ٦ِ  اؾت،اذت٘بض ٖول ثطإ ٦بض ثب قط٥ٗ زٗگطٕ  زاقتيثبقس، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ً٘بظهٌس 

٧ٞطٕ ثَؾ٘لِ ثْطُ ثطزاضٕ يٗ٘ٝ ثِ ّسض ًطٍز. احتوبل زاضز ٦ِ زض ثطذٖ ٌٞبٍضٕ ٍ ح٠َ٣ هبل٧٘ت 

اظ ٢لوطٍّبٕ ٢ًبٖٗ، ثِ ذبَط اٗي ضٗؿ٥ ٢بثل زض٤ ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٢سضت ثؿ٘بض ظٗبزٕ ثط 

 ،ثطإ ثْطُ ثطزاضٕ اظ ٌٞبٍضٕ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُثِ زل٘ل اًگ٘عُ ًب٦بٖٞ ّوچٌ٘ي ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زاضز ٍ 

تَاًبٖٗ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ثَؾ٘لِ ٢بًَى  ضٗؿ٥ اٗدبز ثبظاضّبٕ يس ض٢بثتٖ ثَخَز آٗس،

زض ل٘ؿبًؽ ّبٕ ٚ٘ط اًحهبضٕ، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ گعٌِٗ ّبٕ زٗگطٕ ضا ً٘ع زاضز ٦ِ هحسٍز قسُ ثبقس. 

  ٧ٖٗ اظ آًْبؾت. ،ثَُض ذبل اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ثِ َطٜ ّبٕ زٗگط زض ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ هطثََِ
 

 

ؽ اٗي اهط ً٘ع اه٧بى پصٗط اؾت ٍ ثِ خبٕ آ٧ًِ ٥ٗ ح١ االهت٘بظ هؿتوط ؾبل٘بًِ ٍخَز زاقتِ ثبقس، ٧ٖ

ل٘ؿبًؽ هٖ تَاًس تجسٗل ثِ ل٘ؿبًؿٖ توبهبً پطزاذت قسُ ٗب ٞبض٘ اظ ح١ االهت٘بظ قَز. اٗي اهط هٗوَالً 

ؾبل تَل٘س تدبضٕ ٍ/ٗب  پبًعزُ ،اظ ٢ج٘ل ٍ ثطإ هثبل ،پؽ اظ تح١٣ ٥ٗ ٍا٢ِٗ ذبل نَضت هٖ پصٗطز

 م اظ اٗي ٢ٍبٕٗ ٦ِ ظٍزتطثِ هجلٙ ٦ل هَضز تَا١ٞ ثطؾس )ّط ٦سا ٧ِ خوٕ ح١ االهت٘بظّبٕ پطزاذتٖاٌٗ

 ثَُض ٖوسُ هب ثِ اظاءثب اٗي ّسٜ نَضت هٖ پصٗطز ٦ِ ثٗس اظ تحه٘ل  هص٦َضضٍٕ زّس(. تَا١ٞ 

 بى حبنل قَز. اَوٌ٘٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ً٘ع تَؾٍ ل آىاظ تحه٘ل تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، 
 

  1مثال 
 

 قطٌٍ هبلٖ

زضنس اظ ٞطٍـ ّبٕ  (5پٌح )ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض ََل هست اٗي هَا٣ٞتٌبهِ، ح١ االهت٘بظٕ ثِ ه٘عاى .1

اؾتٟبزُ زض ظهٌِ٘  ٦ِ ذبلم ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، قط٦ت ّب ٗب اقربل ٍاثؿتِ ثِ اٍ، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ ٍ/ٗب تَظٕٗ ٦ٌٌسُ

 پطزاذت هٖ ًوبٗس.  اٗي هَا٣ٞتٌبهِ نَضت گطٞتِ اًس ضاهَئَ 
 

لُوِ إ ٍاضز قَز، چٌبًچِ ٥ٗ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ، ل٘ؿبًؽ ّبٕ ٞطٖٖ ضا ثِ  1ثسٍى ا٧ٌِٗ ثِ هٟبز هٌسضج زض ثٌس .2

ًؽ قسُ ل ثبلث هعثَض اخبظُ زّس ٦ِ اظ ٌٞبٍضٕ ل٘ؿببقرااُٖبء ًوبٗس ٍ ثِ  اؾتٟبزُاقربل ثبلث هؿت٣ل ٞٗبل زض ظهٌِ٘ 

اؾتٟبزُ ًوبٌٗس، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ هَا٣ٞت هٖ ًوبٌٗس ٦ِ ثِ خبٕ  ٞطآٍضزُزض ٥ٗ ٗب چٌس 

، 1ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ ثط َج١ هٟبز ثٌس  اٗي تْٗس پطزاذت ح١ االهت٘بظ ثط هجٌبٕ ٞطٍـ ّبٕ ذبلم نَضت گطٞتِ ثَؾ٘لِ

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ پطزاذت هٖ قَز ضا ثسٗي نَضت ت٣ؿ٘ن  اٗي َٖيٖ ٦ِ ثَؾ٘لِل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

زضنس اظ ٦ل پطزاذت ّبٕ )قبهل ّط گًَِ ح١ العحوِ اهًبء ٗب هطاحل هْن ٗب  (%25) ث٘ؿت ٍ پٌحًوبٌٗس ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ 

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ ضا زضٗبٞت زاضز.  ّب تَؾٍ اٗي ٞطآٍضزُهجتٌٖ ثط ٞطٍـ ّبٕ ذبلم  ح١ االهت٘بظ( ٍاخت االزإ

 ،االهت٘بظپطزاذت ؾْوِ٘ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ اضائِ گعاضـ ّبٕ هطثٌَ ثِ آى، تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثط َج١ هَاٖس پطزاذت ح١

اًدبم هٖ گطزز. زض نَضتٖ ٦ِ َطٞ٘ي ح١ االهت٘بظ ٍ پطزاذت ّبٕ هطاحل هْن ضا  XXّط ؾِ هبُ ٧ٗجبض ثط اؾبؼ هبزُ 

تؿْ٘ن ٦طزُ ثبقٌس، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ح١ االهت٘بظ زٗگطٕ ضا ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثط هجٌبٕ اضظـ  ،٢ُجالً ش٦ط گطزٗس آًچِ هُبث١ ثب

  ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ پطزاذت ًوٖ ٦ٌس. اٗي ّب تَؾٍ ٞطآٍضزُٞطٍـ ّبٕ ذبلم 
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 2 مثال
 

 پطزاذتْبٕ هبلٖ
 

 تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ شٗالً تٗ٘٘ي هٖ گطزز: XXهبثِ اظإ ل٘ؿبًؽ اُٖبء قسُ ثط َج١ هبزُ 
 

 طزاذت ّبٕ هطاحل هْن. پ1
 

 رويداد مبلغ به دالر آمريكا

 2005غٍئي  1زض  100،000

 2005ؾپتبهجط  1زض  100،000

        اظ پَقفآظهبٗكٖ  ٥ٗ گطٍُ ٦بضثطززض ْطٜ زٍ هبُ پؽ اظ ت٧و٘لِ تَام ثب ه٣َٞ٘ت  50،000

 ٦ِ تَؾٍ هكتطٕ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ تحَٗل زازُ قسُ اؾت.لَثالزهس لٗبة زاض ثط تط٦٘ت ٞٗبل 

لٗبة زاض ثط  پَقفآظهبٗكٖ  گطٍُ ٦بضثطززض ْطٜ زٍ هبُ پؽ اظ ت٧و٘لِ تَام ثب ه٣َٞ٘ت  50،000

ثطإ اؾتٟبزُ زض زاضٍّبٕ اًؿبًٖ ثَؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض  لَثالزهستط٦٘ت ٞٗبل 

 تبؾ٘ؿبت تَل٘س ٍٕ ٍ زض ؾُحٖ نٌٗتٖ.

ٞبظ اٍل هُبلٗبت ثطإ تط٦٘ت ٞٗبل  زض ْطٜ زٍ هبُ پؽ اظ آٚبظ ثطًبهِ آظهبٗف ثبلٌِٖ٘ 100،000

 .ٍ ثٗس اظ هٗبلدِ ثَؾ٘لِ اذتطألَثالزهس 
 

 . ح١ االهت٘بظّب 2
 

ٍ  هٖ قَزاضائِ  XXزض اظإ ل٘ؿبًؿٖ ٦ِ ثوَخت اٗي هَا٣ٞتٌبهِ اُٖبء هٖ گطزز ٍ زاًف ٌٖٞ ٍ ٦و٥ ٌٖٞ ٦ِ ثط َج١ هبزُ 

اٗي هبزُ، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ح١ االهت٘بظّب ضا ثط َج١ خسٍل شٗل ثط هجٌبٕ ٞطٍـ ّبٕ  هبث٣ٖ هٟبز هٌسضج زضضٖبٗت هكطٌٍ ثِ 

زض ََل ّط ؾبل ٞطٍـ ٦ِ اظ ؾبل ٞطٍـ  ،تحت پَقف ازٖبّبٕ هٌسضج زض گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ِّٕب ٞطآٍضزُذبلم خْبًٖ 

هٖ قَز، پطزاذت هٖ ًوبٗس. ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ تْٗسٕ ثط َج١ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ثطإ پطزاذت ح١ االهت٘بظّب ثط هجٌبٕ  زٍم آٚبظ

ت٘بظ ٢بثل پطزاذت ثطإ ٞطٍـ ّبٕ ذبلم ٞطٍـ ّبٕ ذبلم زض ََل ؾبل ًرؿت ًساضز. ثب آٚبظ ؾبل ٞطٍـ زٍم، ح١ االه

 ثط َج١ هَاضز شٗل هحبؾجِ هٖ گطزز: ،زض ََل ّط ؾبل ٞطٍـ
 

 نرخ حق االمتياز  آمريكا فروش هاي خالص به ميليون دالر 

 %1.50 ٦5وتط اظ  1

 %1.75 10ٍ  5ث٘ي  2

 %2.00 25ٍ  10ث٘ي  3

 %2.50 50ٍ  25ث٘ي  4

 %2.00 100ٍ  50ث٘ي  5

 %1.50 100 ث٘ف اظ 6
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ٕ ٍٗػگٖ ّب ّبٖٗ ًوبٌٗس ٦ِ اظ ٌٞبٍضِٕ ثطذَضزاض اظ ٞطآٍضزُ)ة( اهب زض نَضتٖ ٦ِ ٥ٗ ٗب چٌس ض٢٘ت ا٢سام ثِ ٞطٍـ 

ٍ ثب ٥ٗ س ٌاؾتٟبزُ هٖ ٢ٌ٦بثل ه٣بٗؿِ زض ذهَل ثجبت ق٘و٘بٖٗ ٗب تط٦٘ت زاضٍٖٗ زض قطاٍٗ گطهب ٍ ضََثت اؾتَاٖٗ 

 (%20) ث٘ؿت زضنس(، 2س، ًطخ ح١ االهت٘بظ ٢بثل اٖوبل ثط َج١ هبزُ )ٌهَئَ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ض٢بثت ًوبٗ ٞطآٍضزُٗب چٌس 

 ت٣ل٘ل هٖ ٗبثس. 
 

ثِ ًٓط  ٍاؾت، ٌٞبٍضِٕ پَقفِ ذٌثبِٕ لٗبثساض  ٦ٌٌسٓ ( زض نَضت نسٍض گَاٌّ٘بهِ اذتطاٖٖ ثِ قرم ثبلث ٦ِ ازٖب)ج

ّب ثبٖث ٣ًى ازٖبٕ هعثَض هٖ قَز، اظ  ٞطآٍضزُ، ٞطٍـ ٍ هَضز ٢جَل ّط زٍ َطٜذتطأ هؿت٣ل هكبٍض گَاٌّ٘بهِ ا

ظهبى نسٍض گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٠َٞ الص٦ط، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زٗگط تْٗسٕ هجٌٖ ثط پطزاذت ح١ االهت٘بظ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ 

 ثط َج١ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ًساضز. 
 

ح٠َ٣ هطثٌَ ثِ  تحت قوَلهبى ا٣ًًبٕ گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأِ تب ظ ،(2َج١ هبزُ ))ز( تْٗس ثِ پطزاذت ح١ االهت٘بظ ثط 

 گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٍ ت٧و٘ل ّبٕ آى ازاهِ هٖ ٗبثس. 
 

( ضٍظ ثٗس اظ تبضٗد ٍنَل اَالٖبت ٦بٖٞ تَؾٍ 30]اضظ هَضز ًٓط[ زض ْطٜ ؾٖ )   . پطزاذت ّبٕ ح١ االهت٘بظ ثِ 3

 نَضت هٖ پصٗطز.   ،ّب زض ؾُح خْبى ٞطآٍضزُز زض ذهَل ٞطٍـ ّبٕ ذبلم ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اظ قط٦بٕ تدبضٕ ذَ
 

   ّبٕ ثؿتِ قسُ ٗب اٖوبل قسُ ثط، ٗب توبهٖ هبل٘بت ّبٖٗ ٦ِ الظم اؾت ثِ ٍؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اظ  هبل٘بت ٦لِ٘. 4

شٗالً ٦ؿط هٖ قَز ٍ ثِ ه٣بهبت هحبؾجبتٖ ٗب هبل٘بتٖ نبلح  ،پطزاذت ّبٕ ح١ االهت٘بظ ٦ؿط گطزز، اظ هجبلٙ ٍاخت االزاء

اؾت ٍ  هص٦َض٦ِ هج٘يِ پطزاذتِ هبل٘بت ّبٕ  طزاذت هٖ گطزز. ضؾ٘س ّبٕ هبل٘بتٖثِ ً٘بثت اظ َطٜ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ پ

تَؾٍ  ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اضؾبل ذَاّس قس. چٌبًچِ ضؾ٘س ّبٕ هبل٘بتٖ طإثَؾ٘لِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زضٗبٞت هٖ قَز، َٞضاً ث

ه٣بم هبل٘بتٖ نبزض ًگطزز، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ؾطٗٗبً ثْتطٗي هسض٤ ٢بثل زؾتطؾٖ ٍ اثجبت ٦ٌٌسُ پطزاذت ضا تحه٘ل ًوَزُ 

 ٍ اضؾبل هٖ ًوبٗس. 
 

. پطزاذت ّبٖٗ ٦ِ ثط اؾبؼ هَا٣ٞتٌبهِ هَٖس آى ٞطا ضؾ٘سُ اؾت، اظ تبضٗد ؾط ضؾ٘س هكوَل ًطخ ثْطُ زُ زضنس 5

اًت٣بل ثب٧ًٖ ثِ ّبٖٗ ٦ِ هَٖس آًْب ثط َج١ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ٞطا ضؾ٘سُ، اظ َط١ٗ  ًس. پطزاذت%( ثَُض ؾبل٘بًِ هٖ ق10َ)

 ضٗرتِ هٖ قَز. ،سُ ثِ اَالٔ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ضؾ٘سُّبٖٗ ٦ِ ثِ ًحَ ه٣تًٖ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّ حؿبة
 

 3مثال 
 

 هست ٍ ذبتوِ
 

ّبٕ اذتطأ ٍ  گَاٌّ٘بهِ ؾجس هٗتجط زضتب ا٣ًًبٕ آذطٗي گَاٌّ٘بهِ اذتطأ  XXثط َج١ هبزُ  آتٖ ّبٕ پطزاذتثِ  تْٗس

ح١  ّبٕ گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطاٖبت ت٧و٘لٖ ازاهِ ذَاّس زاقت. پؽ اظ آى، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثَُض ٦بهل توبهٖ پطزاذت

ٍ ً٘بظ ثِ  َضت زازُنّب ضا زض ؾُحٖ خْبًٖ  ٞطآٍضزُ، تطٍٗح ٍ ٞطٍـ تَؾِٗ، اٗدبز، آًچِ اٗدبز گطزٗسُهطثٌَ ثِ 

 پطزاذت هب ثِ اظإ زٗگطٕ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ًساضز.
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 4مثال 
 

 ح١ االهت٘بظّب ثط ٞطٍـ
 

 پٌح زضنـس  ح١ االهت٘بظٕ هٗبزل ٕ تٗ٘٘ي ًوَزُ، ثط َج١ هٟبز اٗي هبزُ،. ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٗب اقربنٖ ٦ِ 1ٍ

 بًؽ گ٘طًسُ ّوچٌـ٘ي هَْـٝ ثـِ پطزاذـت    پطزاذت هٖ ًوبٗس. ل٘ؿ زض ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ ٞطآٍضزُّط ٕ ذبلم ٞطٍـ ّباظ ( 5%)

ُ اظ ذطٗـساضاى زض ه٣بثـل   ٗب ترٟ٘ٝ زضٗـبٞتٖ   هبزٕ%( اظ ّط هبثِ اظإ زاضإ اضظـ 5پٌح زضنس )      ثـِ ل٘ؿـبًؽ زٌّـسُ     ٞـطآٍضز

 هٖ ثبقس.
 

زض ّط ٦كـَض   ٞطآٍضزُهٌسضج زض اٗي هبزُ زض اضتجبٌ ثب . تْٗسات ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هجٌٖ ثط پطزاذت ح١ االهت٘بظّبٕ يطٍضٕ 2

 زض هَاضز شٗل هت٢َٝ هٖ قَز: ذبل
 

ُ )الٝ( ثٗس اظ ا٣ًًبٕ حوبٗت گَاٌّ٘بهِ اذتطأ هطثٌَ ثِ ح٠َ٣ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ زٌّـسُ ٦ـِ    ضا زض آى  ٞـطآٍضز

 ٦كَض تحت پَقف ذَز زض آٍضزُ اؾت؛ ٗب 
 

، ل٘ؿبًؽ اُٖبء قسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ تجـسٗل  اظ آى پؽ زض آى ٦كَض. ٞطآٍضزُاٍل٘ي ٞطٍـ )ة( زض پبًعزّو٘ي ؾبلطٍظ 

ثِ ل٘ؿبًؿٖ پطزاذت قسُ ٍ ثسٍى ح١ االهت٘بظ هٖ قَز. ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ تبضٗد اٍل٘ي ٞطٍـ ضا تَؾـٍ  

ِ ّبٕ ٍاثؿتِ ٗب ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ زض ٢لوطٍ خٛطاٞ٘ـبٖٗ   ذَز، قط٦ت ٜ  ،هَا٣ٞتٌبهـ ٖ  زض ْـط ضٍظ پـؽ اظ   (30) ؾـ

 اٍل٘ي ٞطٍـ اَالٔ هٖ زّس.
 

ّبٕ ٞطآٍضزُ زض زٍضُ ّبٕ ؾـِ هبّـِ ٦ـِ زض آذـطٗي ضٍظ هـبضؼ، خـَئي، ؾـپتبهجط ٍ زؾـبهجط پبٗـبى                    ثب تَخِ ثِ ٞطٍـ( 3)

ٍ  هَٖس ح١ ا ،هبضؼ، خَئي، ؾپتبهجط ٍ زؾبهجط هبُ ضٍظ اظ پبٗبى (30) ؾٖ هستزض هٖ پصٗطز،  زض َـَل   الهت٘بظّب ٞـطا ضؾـ٘سُ 

. ح١ االهت٘بظّبٕ هعثَض ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ زض حؿـبة ثـب٧ًٖ ٦ـِ ٍٕ تٗ٘ـ٘ي ًوـَزُ ثـِ ]اضظ[       قًَسٍاخت ازاء هٖ  اٗي هست 

ٍ ذالنِ ٦ٌٌـسُ حـ١ االهت٘بظّـبٕ    ه٧تَة  حؿبة٥ٗ نَضت  ،ضٗرتِ هٖ قَز. ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ ّوطاُ پطزاذت ح١ االهت٘بظ

ّـبٕ   ّوطاُ ثب ضًٍَقتٖ اظ هٌِٓ ّبٕ ثب٧ًساض انلٖ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثط ًـطخ  ثط هجٌبٕ ّط ٦كَض ثَُض هدعا ًٓطتْٗسٕ هَضز 

 اضائِ هٖ ًوبٗس. ًٓطهَضز تجسٗل ٍخَُ 
 

ّب زض ّط  ٞطآٍضزُّبٕ ذبلم  ( پؽ اظ ا٣ًًبٕ تْٗس ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ًؿجت ثِ پطزاذت ح١ االهت٘بظّب زض ذهَل ٞطٍـ4) 

  ٖ ٗـ٥ ل٘ؿـبًؽ زائوـٖ ٚ٘ـط ٢بثـل ٞؿـد ٍ        ،٦كَض ذبل، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٍ اقربل ٍاثؿتِ ثِ اٍ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًـسگبى ٞطٖـ

تْٗس زٗگـطٕ زض ه٣بثـل   ا٧ٌِٗ  ثسٍى ،زض آى ٦كَض ذبل ٞطآٍضزُپطزاذت قسُ ثطإ اؾتٟبزُ اظ زاًف ٌٖٞ ٍ تَل٘س ٍ ثبظاضٗبثٖ 

 ٌس آٍضز. ثسؾت ذَاّ زاقتِ ثبقٌس، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ
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 5مثال 
 

 تْٗسات هطثٌَ ثِ گعاضـ هبلٖ
 

     ٦ِ ًكبى زٌّسُ  حؿبثٖاظ پبٗبى ّط ٥ٗ اظ هَاٖس ؾِ هبِّ، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ نَضت ( 30ؾٖ ضٍظ ) زض ْطٜ .1

ح١ االهت٘بظّبٖٗ ٦ِ هَٖس پطزاذت آى ثِ  زض هَٖس ؾِ هبّٔ ت٣َٗوِٖ تبظُ پبٗبى ٗبٞتِ ٍ ٞطآٍضزُذبلم ٕ ٞطٍـ ّب

 ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اضؾبل هٖ ٦ٌس. ثطإهٖ ثبقس ضا  ،ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٞطا ضؾ٘سُ
 

 ضا ّطگًَِ هبل٘بت زٍلتٖ ٦ؿط اظ ح٠َ٣ زاقتِ ثبقس ٦ِ چٌبًچِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثط َج١ ٢َاً٘ي هبل٘بتٖ حب٦ن ٍِْٟ٘ .2

٦ؿط  ضا تٗ٘٘ي قسُ Xزض هبزُ  ٦ِ ِ ّطگًَِ ح١ العحوِ تَؾِّٗبٕ ح١ االهت٘بظ ٗب پطزاذت ّبٕ هطثٌَ ث اظ پطزاذت

ّبٕ هعثَض هجبزضت ٍضظز، اهب ثبٗس هجلٖٛ ٦ِ ثِ اٗي زل٘ل ٦ؿط قسُ ضا ثِ  ، هٖ تَاًس ًؿجت ثِ ٦ؿط هبل٘بتًوبٗس

ضائِ حؿبة ه٣بهبت هبل٘بتٖ هطثََِ گصاضز ٍ هسض٤ هج٘ي پطزاذت هجبلٙ ٗبزقسُ ثِ اٗي ه٣بهبت ضا ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ا

ّبٕ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض ذهَل هبل٘بت تَؾٍ ٢بثل تحه٘ل ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض تبه٘ي هٌبٕٞ ًوبٗس. ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ

 ٦و٥ هتٗبضٜ اضائِ هٖ ٦ٌس. ،٦ؿط اظ ح٠َ٣ زٍلتٖ ثب تَخِ ثِ ٢َاً٘ي هطتجٍ ٗب هٗبّسُ هبل٘بت هًبٖٝ
 

ا٢بهتگبُ ٢بًًَٖ ذَز ٞٗبل٘ت هٖ ًوبٗس ٍ زض ضاؾتبٕ ضٖبٗت تْٗساتف ثط َج١ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ،  ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض .3

ٕ ٞطٍـ ّباقربل ٍاثؿتِ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسگبى ٞطٖٖ ذَز ضا هلعم هٖ ًوبٗس ٦ِ ؾَاث١ ٦بهل ٍ نح٘حٖ ضا اظ 

زض ٢لوطٍ  آٍضزُٞطْساضٕ ًوبٌٗس. ؾَاث١ هعثَض پؽ اظ اٍل٘ي ٞطٍـ زض ّط ٦كَض ذبل تِْ٘ ٍ ًگ ٞطآٍضزُ

       هؿت٣ل ثِ اًتربة  ٗب ضؾوٖتَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٗب ٥ٗ حؿبثساض ٢ؿن ذَضزُ  ثبظضؾٖخٛطاٞ٘بٖٗ، ثطإ 

ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، زض ََل ؾبٖبت هٗوَل ٦بض ٍ ثٗس اظ اذُبضِٗ هتٗبضٜ ثِ ّعٌِٗ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض زؾتطؼ ٢طاض 

ث٘كتط اظ  هعثَض ثبظضؾٖ. ًبهِ ازاهِ هٖ ٗبثس ب ا٣ًًبٕ اٗي تٟبّنٍ اٗي تْٗس تب زٍ ؾبل ثٗس اظ ذبتوِ ٗ زازُ هٖ قًَس

ََل اٗي ؾبل،  زض ثِ خع زض ؾبلٖ ٦ِ اقتجبّبتٖ زض هحبؾجبت ٦كٝ قسُ ٍ ،٥ٗ ثبض زض ؾبل نَضت ًوٖ پصٗطز

 س.ٌهدبظ هٖ ثبق ِؾِ هبّٕ ّب ثبظضؾٖ

 

 تَضم         
 

هَضز هَا٣ٞت ٢طاض گطٞتِ، هَئَ تَضم زض هَاضزٕ ٦ِ ح١ االهت٘بظ ثِ ٌَٖاى زضنسٕ اظ ٞطٍـ ّب 

ٍخِ ضاٗح هٌٖٗ٘  ب زض خبٖٗ ٦ِ ح١ االهت٘بظ ثِ ه٘عاى ٍثَُض هَثطٕ هَضز ثطضؾٖ ٢طاض هٖ گ٘طز. اه

       ٢طاض  هَضز ثبظثٌٖ٘، ثطإ هثبل ثَُض ؾبل٘بًِ ٗب ّط زٍ ؾبل ٧ٗجبض، ثَُض هٌٓنهٗوَالً اؾت، 

طَج١ قبذمِ ههطٖٞ، تَل٘سٕ ٗب قبذم ّبٕ هٖ گ٘طز ٍ چٌبًچِ ح٠َ٣ زاذلٖ اخبظُ زّس، ث

 هٌٌَ ثِ اًٌس ثهَضت پطزاذت هجبلٙ ه٣َُٔزاذلٖ زٗگط تٗسٗل هٖ گطزز. تٗسٗالت ّوچٌ٘ي هٖ تَ

 ، ٢بثل پطزاذت گطزًس. تح١٣ آى ثَزى ثٗ٘س ٍ ٚ٘ط هٗلَم ١٣ ٥ٗ ٍا٢ِٗ، ثِ ٍٗػُ زض نَضتتح
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 ازاضُ اهَض هبلٖ  
 

هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ زضثطزاضًسُ تْٗسات ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هجٌٖ ثط  هبلِٖهَاز هطثٌَ ثِ ازاضُ اهَض 

       ّب ٍ ؾَاث١، گعاضـ ًتبٗح ٍ پطزاذت ح١ االهت٘بظّبٕ حبنل اظ آى هٖ ثبقس.  ثجت حؿبة

ؾبلٖ ٧ٗجبض، زٍ اضائِ آًْب ثط َج١ هَا٣ٞتٌبهِ گعاضـ ّبٕ ح١ االهت٘بظ ٦ِ هو٧ي اؾت  ،احتوبل زاضز

طٍضٕ ثبقس، هكطٌٍ ثِ تبٗ٘س ٦بضهٌس هبلٖ اضقس ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٗب حؿبثطؼ ثبض ٗب چْبض ثبض ي

قَز. زض ّط نَضت، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ح١ ثبظضؾٖ ضا ثطإ ذَز هحَِٟ هٖ زاضز ٗب قرم ثبلثٖ ضا 

         ثطإ ثبظضؾٖ حؿبة ّب ٍ ؾَاث١ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ ٦بض هٖ گ٘طز. ثبظضؾٖ ثِ ّعٌِٗ 

هگط ا٧ٌِٗ ثطإ هثبل، ٥ٗ اقتجبُ ثِ ه٘عاى ث٘ف اظ زضنسٕ هٗ٘ي  ،طزٗل٘ؿبًؽ زٌّسُ نَضت هٖ پص

ٍ هَا٣ٞتٌبهِ اظ اٗي ظهبى ثِ ثٗس قطاُٖٗ ضا ه٣طض ٦طزُ ثبقس ٦ِ اظ تبضٗد تح١٣ اقتجبُ  ٦كٝ قَز

 اثطگصاضٕ آًْب آٚبظ هٖ گطزز. ،هعثَض
 

 مثال
 

       ثِ گًَِ إ ٦ِ ًكبى زٌّسُ ٦لِ٘  ،ز١٘٢ هٖ ًوبٗسل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ا٢سام ثِ ثجت ٍ ًگْساضٕ زٞبتط ٍ ؾَاث١ ثَُض  1.1

ؾبذتِ قسُ، اؾتٟبزُ قسُ ٍ ٗب ٞطٍذتِ قسُ ثط َج١ هٟبز اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ثبقس. زٞبتط ٍ ؾَاث١  ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسٓ ٞطآٍضزُ

 ًگْساضٕ قًَس.  هطثٌَ ثِ آًْب ( ؾبل اظ تبضٗد پطزاذت ح١ االهت٘بظ5ثبٗس ثِ هست حسا٢ل پٌح )

هتٗبضٜ ٢بثل زؾتطؾٖ ثبقٌس.  ظهبى ّبٕزٞبتط ٍ ؾَاث١ ثبٗس ثطإ ثبظضؾٖ ًوبٌٗسگبى ٍ ٖبهل٘ي ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض  1.2

     اهب چٌبًچِ زض ّط ٥ٗ اظ ثبظضؾٖ ّب اقتجبّٖ زض  ،ح١ العحوِ ّب ٍ ّعٌِٗ ّبٕ ثبظضؾٖ ضا هت٣جل هٖ گطزز ،ل٘ؿبًؽ زٌّسُ

      ٥ٗ ؾبل ثبقس، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ س ٦ل ح١ االهت٘بظّبٕ ٢بثل پطزاذتِ زضن( %5ح١ االهت٘بظّب ٦كٝ گطزز ٦ِ ث٘ف اظ پٌح )

 ح١ العحوِ ّب ٍ ّعٌِٗ ّبٕ ثبظضؾٖ ضا هت٣جل ذَاّس قس.
 

ّوچٌ٘ي زض هَا٢ٖٗ ٦ِ َطٞ٘ي اظ ٦كَضّبٕ هتٟبٍتٖ ثبقٌس، ازاضُ اهَض هبلٖ قبهل هَيَٖبت 

ِ آى ح١ االهت٘بظّب ثَخَز هٖ آٌٗس، هطثٌَ ثِ اضظ ٍ هبل٘بت ً٘ع هٖ قَز. ّوَاضُ اضظٕ ٦ِ ثَؾ٘ل

          .اؾتپطزاذت ًوٖ ثبقس. زض اٌٗگًَِ هَاضز، تٗ٘٘ي ظهبى تجسٗل ٍ ًطخ آى يطٍضٕ  اضظِ

اؾت  هٌبؾتل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثبٗس تالـ ًوبٗس ٦ِ ضٗؿ٥ تجسٗل اضظ ضا هت٣جل ًكَز. زض ثطذٖ هَا٢ٕ، 

ت٣جل ٗب  ،هٗ٘ي ٦ِٕ ثط ٥ٗ ًطخ تجسٗل اضظ تَا١ٞ ٍ ؾپؽ ه٣طض قَز ٦ِ چگًَِ تَضم ث٘ف اظ زضنس

 تؿْ٘ن گطزز.
 

٦بضقٌبؾٖ  ً٘ع هٖ قَز. ثبٗس اظ هكبٍضٓ ٖهبل٘بت ُ اؾتلعاهبتزضثطزاضًس٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ هُوئٌأ، هَا

زض زؾتطؼ ّط ٥ٗ اظ َطٞ٘ي اؾتٟبزُ تب ثْتطٗي  ظٗبثٖ گعٌِٗ ّبٕ هتٟبٍتِ هحتول ٍذجطُ ثطإ اض

 ِٗؾطهب اضظـ فٗاٞعا ،زضآهسضاُ ثطإ هسٗطٗت اٗي اهط اًتربة قَز. ثطإ هثبل، ثؿتِ ثِ ا٧ٌِٗ 
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هبل٘بتٖ هتٟبٍتٖ ذَاّس زاقت. زض هَاضزٕ ٦ِ ٌٞبٍضٕ ثَُض  اؾتلعاهبتتل٣ٖ گطزز ٗب زضآهس ٖبزٕ، 

    زض هَا٣ٞتٌبهِ زضج هٖ ًوبٗس ٦ِ توبهٖ  ث٘ي الوللٖ ل٘ؿبًؽ هٖ قَز، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هٗوَالً

ّبٕ زاذلٖ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ت٣جل ٍ پطزاذت گطزز. ثَُض ذبل اٗي اهط ثِ هٌٗبٕ  هبل٘بت

ثبقس ٍ ثِ ََض هٗوَل زضثطزاضًسُ هبل٘بت ٦ؿط قسُ اظ  ّب ٍ َٖاضو ٞطٍـ ٍ گوط٦ٖ هٖ هبل٘بت

-ل٘ؿبًؽّبٕ ْٖسٓ  ٕ ٦ؿط قسُ اظ ح٠َ٣، هبل٘بتّب ح٠َ٣ ً٘ؿت. اٗي ثسٗي ذبَط اؾت ٦ِ هبل٘بت

ثط َج١ هَا٣ٞتٌبهِ اختٌبة اظ هبل٘بت هًبٖٝ ه٣ٌٗس قسُ  ،س ٍ زض ثؿ٘بضٕ اظ هَاضزٌزٌّسُ هٖ ثبق

        زض ه٣بثل هبل٘بت ثط زضآهس زاذلٖ  ،ؽ گ٘طًسُهب ث٘ي ٦كَضّبٕ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبً

 س. ٌهٖ ثبق ٢بثل تٗسٗلل٘ؿبًؽ زٌّسُ 
 

 ٣ًى        
 

ثِ ٌّگبهٖ ٦ِ توبم ٗب ٢ؿوتٖ اظ ٌٞبٍضٕ اظ اهت٘بظ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٗب ا٢ؿبم زٗگط حوبٗت هبل٧٘ت 

٧ٞطٕ ثطذَضزاض اؾت، تٗ٘٘ي ت٧ل٘ٝ زض هَضز چگًَگٖ ثطذَضز ثب ٣ًى زض هَا٣ٞتٌبهِ اهطٕ هْن 

اٍل زض خبٖٗ اؾت ٦ِ قرم ثبلثٖ اظ ٌٞبٍضٕ  حبلتضٍٕ زّس.  زض زٍ حبلتاؾت. ٣ًى هٖ تَاًس 

تحت حوبٗت ثسٍى زاقتي ل٘ؿبًؽ اؾتٟبزُ ٦ٌس. زض اٗي نَضت ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثب ٥ٗ ض٢٘ت هَاخِ 

چطا ٦ِ ض٢٘ت ٣ًى ٦ٌٌسُ ح١ االهت٘بظٕ پطزاذت  ،زاضإ هعٗت هبلٖ ً٘ع ّؿت هٖ قَز ٦ِ احتوبالً

اظ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ  ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ل٘ؿبًؽ، ثِ ٍٗػُ زض نَضت ٚ٘ط اًحهبضٕ ثَزىًوٖ ٦ٌس. 

         زاضز ٦ِ ا٢ساهبت الظم ضا ثطإ ثطذَضز ثب ٣ًى ث٧بض گ٘طز. ثطإ هثبل، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اًتٓبض

   . چٌبًچِ هصا٦طُ هٌبؾت ٗب هصا٦طُ ًوبٗس ثطإ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ثِ اٍهٖ تَاًس ثب قرم ثبلث 

ه٣َٞ٘ت آه٘ع ًجبقس، اٗي اه٧بى هٖ ضٍز ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هدجَض ثِ َطح زَٖإ ح٢َ٣ٖ گطزز. 

      ، تب ظهبى َطح زَٖا تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ،ه٣طض قَززض هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ  ٦ِ حتوبل زاضزا

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ح١ پطزاذت ح١ االهت٘بظّب ثِ حؿبة ثب٧ًٖ خساگبًِ )حؿبة اهبًٖ( ضا زاضز ٦ِ زض 

نَضت َطح زَٖا ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ پطزاذت ذَاّس قس. اهب چٌبًچِ ثطإ هثبل زض ْطٜ ؾِ ؾبل 

زَٖاٖٗ َطح ًكَز، ح١ االهت٘بظّبٕ خوٕ قسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هؿتطز ٍ پؽ اظ آى ل٘ؿبًؽ 

 ثسٍى ح١ االهت٘بظ هٖ قَز.
 

         تحه٘ل حوبٗت ثطإ ٌٞبٍضٕ إ هٖ قَز ٦ِزٍم ٣ًى، قرم ثبلثٖ هسٖٖ  حبلتزض 

ٖسم  زٍضًوبٕثب قبٗس اؾتٟبزُ هٖ ًوبٗس. زض اٗي ه٢َٗ٘ت، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  آىل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اظ 

       . ثبض زٗگط، اظ هَاخِ قَزازاهِ اؾتٟبزُ اظ توبم ٗب ٢ؿوتٖ اظ ٌٞبٍضٕ ل٘ؿبًؽ قسُ  اه٧بى
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ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اٗي اؾتسالل  ،ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زضذَاؾت پكت٘جبًٖ ٍ ٦و٥ هٖ ًوبٗس. اهب هو٧ي اؾت

 اظ اگط ٢جل ،َضتّط ن ثٍِ ٦ٌتطل ثط ٌٞبٍضٕ زض زؾت ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اؾت ضا هُطح ًوبٗس ٦ِ 

قس، ثَُض اًدبم هٖ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  خؿتدَٕ ٦بٖٞ ،اهًبٕ هَا٣ٞتٌبهِ ٍ قطٍٔ تَل٘س

ثوَخت  ،. حتٖ زض اٗي نَضت ً٘ع هو٧ي اؾتهٖ گكت آق٧بض هَخَزاظ ٢جل  هٗوَل ٍخَز ح٠َ٣

٦ِ آٗب ثطإ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اه٧بى اضائِ ٥ٗ  هلعم ثِ تٗ٘٘ي اٗي اهط ثبقٌسهَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ َطٞ٘ي 

ٌٞبٍضٕ ٚ٘ط ًب٢ًبًِ ٍخَز زاضز ٗب ذ٘ط. اگط ًِ، آٗب گَاٌّ٘بهِ اذتطأ قرم ثبلث هٗتجط اؾت ٍ زض 

نَضت اٖتجبض گَاٌّ٘بهِ هعثَض، اٗي اه٧بى ٍخَز زاضز ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اظ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ 

ه٘ل ًوبٗس ٍ زض ًت٘دِ تٗسٗالتٖ ً٘ع زض تطت٘جبت تحل٘ؿبًؿٖ ضا  ،اظ قرم ثبلثتب زضذَاؾت ًوبٗس 

 هبلٖ هَضز تَا١ٞ هب ث٘ي ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ نَضت پصٗطز.
 

 1مثال 
 

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، ثِ ٌَٖاى ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اًحهبضٕ، زاضإ نالح٘ت ثطإ َطح زَٖا ٍ ت٣ٗ٘ت ٣ًى گَاٌّ٘بهِ اذتطأ 

، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ٌَٖاى ذَاّبى زض زٖبٍٕ هعثَض ٢بًًَٖ يطٍضتزض نَضت ل٘ؿبًؽ قسُ ثِ ّعٌِٗ ذَز هٖ ثبقس ٍ 

%( اظ هبظاز خجطاى ذؿبضت 25هكبض٦ت هٖ ًوبٗس. ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ توبهٖ ّعٌِٗ ّب ضا هت٣جل هٖ قَز ٍ ث٘ؿت ٍ پٌح زضنس )

 اّس ٦طز.ّبٕ ثسؾت آهسُ ًؿجت ثِ ّعٌِٗ ّبٕ هتحول قسُ زض اٗي زٖبٍٕ ضا ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ پطزاذت ذَ
 

 2مثال 
 

 ثطإ َطح زَٖإ ٣ًى زض ٥ٗ ل٘ؿبًؽ اًحهبضٕ ٖجبضتٌس اظ؛ ،ثِ تطت٘ت ،ح٠َ٣ ٍ تْٗسات ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ
 

 :ًسُ زاضإ اٗي نالح٘ت هٖ ثبقس ٦ِتب ظهبًٖ ٦ِ ل٘ؿبًؽ هَئَ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ اًحهبضٕ ثبقس، ل٘ؿبًؽ گ٘ط .1
 

ّوطاُ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، ثِ ّعٌِٗ ذَز ٍ اظ َطٜ ذَز ثطإ ٣ًى )الٝ( ثِ ًبم ذَز ٍ اگط ٢بًًَبً اخجبضٕ ثبقس، ثِ 

 تطأ ل٘ؿبًؽ قسُ، َطح زَٖا ًوبٗس؛گَاٌّ٘بهِ اذ
 

ٕ هعثَض، ا٢سام ثِ خلَگ٘طٕ اظ ٣ًى ًوبٗس ٍ زض اظإ اؾتٟبزُ اظ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ، )ة( ثوَخت زٖبٍ

 ؛ ًٍوبٗس ٍنَل زض ه٣بثل ٣ًىّ٘تٖ ثب ّط هب٢بثل ٍنَل ضا ذؿبضت ّب، َٖاٗس ٍ هَاضز اُٖبٖٗ 
 

)ج( زَٖإ هطثٌَ ثِ ٣ًى گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ ضا اظ َط١ٗ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٞطٖٖ ثِ َطٜ ٣ًى ٦ٌٌسُ ثط َج١ 

 ؾبظـ ًوبٗس. اٗي هَا٣ٞتٌبهِ Xهٟبز هبزُ 
 

اَالٔ زّس ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض زض نَضتٖ ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٣ًى گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ ضا  .2

 هبُ، قف ْطٜ

 ،هَخت ت٢َٝ ٣ًى ًگطزز)الٝ( 

 )ة( ا٢سام ثِ َطح زَٖا ٖلِ٘ ٣ًى ٦ٌٌسُ ٧ًٌس، ٗب 
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  ت ثب ٣ًى ٦ٌٌسُ ثطإ ٢جَل ل٘ؿبًؽ ٞطًٖٖ٘ )ج( ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هسض٦ٖ زال ثط هصا٦طات پ٘ف ضٍ ٍ تَام ثب حؿي

گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ اضائِ ًٌوبٗس، ل٘ؿبًؿٖ ٦ِ ثوَخت اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اُٖبء گطزٗسُ، 

ثالزضًگ ٚ٘طاًحهبضٕ هٖ قَز ٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثٗس اظ آى زاضإ ح١ َطح زَٖإ ٣ًى ثِ ّعٌِٗ ذَز ٍ ٍنَل خجطاى 

 هٖ ثبقس. زض ه٣بثل ٣ًى ٘ت٢ٖبثل ٍنَل ثب ّط هبّّب، َٖاٗس ٍ هَاضز اُٖبٖٗ  ذؿبضت

 

 هؿٍَل٘ت ًبقٖ اظ تَل٘س        
 

ٍضٍز  حتوبلهؿٍَل٘ت ًبقٖ اظ تَل٘س هٖ تَاًس آثبض هْوٖ زاقتِ ثبقس. ضٗؿ٥ آى ً٘ع ّوبى ا

اؾت. ّب ٍ ٦بالّب  ثِ اًؿبى ل٘ؿبًؽ قسٓ هَٗ٘ة ٞطآٍضزًُبقٖ اظ  نسهبت خؿوٖ ٍ ذؿبضات

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  ،. ثٌبثطاٗيآى يطٍضٕ اؾت تكر٘م ضٗكِ ٖ٘ت ثبل٣َُ ٍ تره٘م هؿٍَل٘ت

ثبٗس ثطإ َٖ٘ة ؾبذت ٍ ٦ٌتطل ٦ٟ٘٘ت ًبهٌبؾت هؿٍَل ثبقس. اگط ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٢ُٗبتٖ  هٗوَالً

ضا ثطإ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ تِْ٘ ٦ٌس، هٗوَالً ثطإ ّط ٖ٘ت هَخَز زض ٢ُٗبت ٗبزقسُ هؿٍَل٘ت 

 ذَاّس زاقت.
 

ًبقٖ ب هَئَ خجطاى ذؿبضت پصٗطز، ثِ َطٜ زٗگط تًوٌٖ٘ ثضا هٖ َطٞ٘ي ٦ِ هؿٍَل٘ت اظ ّط ٥ٗ 

 يطض ٗب ذؿبضت هٖ زّس. اضظـ تًو٘ي هعثَض ثب هَئَقرم ثبلث  َطح زَٖا تَؾٍّطگًَِ اظ 

هٗوَل اؾت  ،زاضز. ثٌبثطاٗي زض هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ ٦بهالً ثؿتگٖ ثِ هٌبثٕ هبلٖ َطٜ اضائِ ٦ٌٌسُ آى

 ٍقَز  يطٍضٕ ٢لوساز ثب اضظقٖ هَضز تَا١ٞ ًبقٖ اظ تَل٘س ٦ِ تحه٘ل ٍ ًگْساضٕ ث٘وِ هؿٍَل٘ت

 .ذَاّس ثَزخجطاى ٦ٌٌسُ ذؿبضات ٍاضزُ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 
  

 مثال 
 

ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، هسٗطاى، هتهسٗبى، ٦بضهٌساى ٍ  تًو٘ي خجطاى ذؿبضت تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ. .1

ًوبٌٗسگبى اٍ زض ه٣بثل ّط ًَٔ هؿٍَل٘ت، ذؿبضت، يطض، ّعٌِٗ ٗب ذطج )قبهل ح١ العحوِ هتٗبضٜ ٦ٍ٘ل( ٦ِ ثِ 

زاضز،  هٖ ، تًو٘ي خجطاى ذؿبضت زازُ ٍ آًْب ضا ههَىثَخَز آٌٗسٖلت زٖبٍٕ قرم ثبلث ٖلِ٘ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

كطٌٍ ثِ ا٧ٌِٗ ًبقٖ اظ ٞٗل ٗب تط٤ ٞٗل ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبقس ٗب ثِ ذبَط ٣ًى اشٖبى ّب ٗب گَاّٖ ّب ٗب تَا٣ٞبت ه

 ثبقس.  تَا٣ٌٞبهِهٌسضخِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض اٗي 

ٖالٍُ ثط اٗي، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبٗس ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، هسٗطاى، هتهسٗبى، ٦بضهٌساى ٍ ًوبٌٗسگبى اٍ زض ه٣بثل ّط ًَٔ 

ثَخَز ٍل٘ت، ذؿبضت، يطض، ّعٌِٗ ٗب ذطج ) قبهل ح١ العحوِ هتٗبضٜ ٦ٍ٘ل( ٦ِ ثِ ٖلت زٖبٍٕ قرم ثبلث هؿَ

گَاٌّ٘بهِ  ؾجس، تًو٘ي خجطاى ذؿبضت زازُ ٍ آًْب ضا ههَى زاضز، هكطٌٍ ثِ ا٧ٌِٗ ًبقٖ اظ ٗب زض اضتجبٌ ثب آٌٗس

 اذتطأ ٌٞبٍضٕ ٍ/ٗب زازُ ّب ثبقس.
 

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، هسٗطاى، هتهسٗبى، ٦بضهٌساى ٍ تًو٘ي خجطاى ذؿبضت تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ.  .2

زض ه٣بثل ّط ًَٔ هؿٍَل٘ت، ذؿبضت، يطض، ّعٌِٗ ٗب ذطج ) قبهل ح١ العحوِ هتٗبضٜ ٦ٍ٘ل( ٦ِ ضا ًوبٌٗسگبى اٍ 
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 ،ذؿبضت هٖ زّس ٍ ههَى هٖ زاضزتًو٘ي خجطاى  ،سِ٘ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبقاظ زٖبٍٕ قرم ثبلث ثط ٖل ًبقٖ

زض اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ثبقس ٗب ثِ  ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٌسضج تْٗساتهكطٌٍ ثِ ا٧ٌِٗ ثِ ٖلت ٣ًى اشٖبى ّب، گَاّٖ ّب ٗب 

ثَُض ٚ٘ط  ٍثبقس  ٞطآٍضزُٗب اًت٣بالت زٗگط  ذبَط تَؾِٗ، ؾبذت، تطٍٗح، تَظٕٗ، اؾتٟبزُ، آظهبٗف ٗب ٞطٍـ

اظ  ثبٗس ح، يوٌٖ ٗب ٢بًًَٖ ٦ِ زض ذهَل ٦بضآهسٕ، اٗوٌٖ ٗب اؾتٟبزُ إ ٦ِحهطٕ قبهل ّط ًَٔ زَٖا، نطٗ

ًؿجت تْٗس اٗي هٖ ثبقس.  ،ٍ زٖبٍٕ َطح قسُ ثِ ذبَط ٖالهت گصاضٕ ٗب ثؿتِ ثٌسٕ هحهَلثِ ٖول آٗس هحهَل 

ى ّب، ٢هَض ٗب ؾَء ضٞتبض ٖوسٕ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٗب ٣ًى اشٖب ،تًو٘ي خجطاى ذؿبضت زض خبٖٗ ٦ِ هجٌبٕ زَٖا ثِ

 اٖوبل ًوٖ گطزز.گَاّٖ ّب ٗب تَا٣ٞبت هٌسضخِ اٍ زض اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ثبقس، 
 

ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هَا٣ٞت ًوَزُ اًس ٦ِ  ّبٕ تْٗسات هطثٌَ ثِ تًو٘ي خجطاى ذؿبضت. هحسٍزٗت .3

ّبٕ ٚ٘طهؿت٣٘ن، خٌجٖ، ذبل ٗب تجٖٗ ًبقٖ اظ ٢هَض  ّ٘چ ٥ٗ اظ َطٞ٘ي زض ه٣بثل َطٜ زٗگط زض ذهَل ذؿبضت

 ٗب ٣ًى هَا٣ٞتٌبهِ هؿٍَل ًوٖ ثبقس. 
 

ًؿجت ثِ  پ٘سا ٦طزىضٍظ اظ اَالٔ ( 20) ث٘ؿت َطٖٞ ٦ِ ثِ اٍ تًو٘ي خجطاى ذؿبضت زازُ قسُ زض ْطٜ آٗ٘ي ّب. .4

زَٖاٖٗ ٦ِ هٌدط ثِ هؿٍَل٘ت هٖ قَز، ثِ َطٜ تًو٘ي ٦ٌٌسُ خجطاى ذؿبضت اَالٔ هٖ زّس. چٌبًچِ اَالِٖ٘ زض 

ضٍظ زازُ ًكَز، تًو٘ي ٦ٌٌسُ خجطاى ذؿبضت، تْٗس ذَز ضا هجٌٖ ثط تًو٘ي خجطاى ذؿبضت ( 20) ث٘ؿت ْطٜ

-هٌٟٖ اؾبؾٖ ثط ًت٘دِ زَٖا زاقتِ ثبقس. تًو٘ياثط  ،هگط ا٧ٌِٗ ٢هَض زض اَالٔ ثِ ه٢َٕ ،ّوچٌبى حّٟ هٖ ًوبٗس

٦ٌتطل ٦ٌٌسُ زٞبٔ ٗب ؾبظـ زَٖا هٖ ثبقس. هْٗصا، تًو٘ي ٦ٌٌسُ خجطاى ذؿبضت، ازٖبّب ٗب  ،٦ٌٌسُ خجطاى ذؿبضت

ّب ٗب تْٗساتٖ ثط َطٖٞ ٦ِ ثِ اٍ تًو٘ي خجطاى ذؿبضت زازُ  زٖبٍٕ هعثَض ضا ثِ گًَِ إ ٦ِ تحو٘ل ٦ٌٌسُ هحسٍزٗت

هَضز ؾبظـ ٍ ههبلحِ ٢طاض ًوٖ زّس، هگط آ٧ًِ ضيبٗت ٦تجٖ ٍٕ ضا زض اٗي ذهَل تحه٘ل ًوبٗس. قسُ ثبقس، 

َطٖٞ ٦ِ ثِ اٍ تًو٘ي خجطاى ذؿبضت زازُ قسُ، ثِ ََض هتٗبضٜ ثب تًو٘ي ٦ٌٌسُ خجطاى ذؿبضت ّو٧بضٕ ًوَزُ ٍ 

 ضٜ ضا اضائِ هٖ ًوبٗس.ثِ اٍ ٦و٥ هٖ ٦ٌس ٍ ثِ اٍ اذت٘بضات الظم ضا تَٟٗى ًوَزُ ٍ اَالٖبت يطٍضٕ هتٗب
 

 مالحضات کلي    
 

آذطٗي ثرف انلٖ هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ زضثطزاضًسُ هَيَٖبتٖ ثبقس ٦ِ زض ؾِ  ّسٜ اٗي ثَزُ ٦ِ

٠َٞ الص٦ط ثِ آًْب اقبضُ ًكس. ثٌبثطاٗي، هَيَٖبت ٗبز قسُ قبهل اشٖبى ّب ٍ گَاّٖ ّب،  َج٣ٔ

ٍض، تْٗسات ذبل ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٍ ّوچٌ٘ي هَيَٖبت اؾ٣بٌ ح١، َٞضؼ هبغ

 س.ًٌبقٖ اظ ا٣ًًبء ٗب ذبتوِ ل٘ؿبًؽ هٖ ثبق حل ٍ ٞهل اذتالٞبت ٍ هَيَٖبت
 

 ّباشٖبى ّب ٍ گَاّٖ         
 

اشٖبى ّب ٍ گَاّٖ ّب اْْبضات ٍ ٍثب٣ٖٗ زض هَضز هَئَ ٗب ه٢َٗ٘تٖ هطثٌَ ثِ هَا٣ٞتٌبهِ 

  ل٘ؿبًؽ هٖ ثبقٌس. ٥ٗ توبٗع ثؿ٘بض هْن هب ث٘ي اشٖبى ّب ٍ گَاّٖ ّب اٗي اؾت ٦ِ اشٖبى ّب  هٗوَالً
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ى ٣ً ٍ هحؿَة هٖ قًَس٢طاضزازٕ  ٖگَاّٖ ّب قطَ زض حبلٖ ٦ِ ،ً٘ؿتٌس٥ٗ قطٌ ٢طاضزازٕ 

ضا هؿتح١ ٞؿد هَا٣ٞتٌبهِ ٍ ا٢بهِ زَٖٕ ثطإ خجطاى  ذؿبضت زٗسُهٖ تَاًس َطٜ گَاّٖ ّب 

 ذؿبضت ًوبٗس.
 

ّبٕ  اشٖبى ٍ گَاّٖ ٍخَز ًساضز، هثبل ٢بثل زضج ثِ ٌَٖاى بتهَيَٖ إزض حبلٖ هحسٍزٗتٖ ثط

 هٗوَل ٖجبضتٌس اظ:
 

  ضا زاضز؛ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هبل٥ ٌٞبٍضٕ اؾت ٍ ح١ ٍ اذت٘بض اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ 

 ن٘ل ثَزُ ٍ ا٧ٌِٗ هَيَٖبت ل٘ؿبًؽ قسُ ) ثطإ هثبل هتي، ًطم اٞعاض، ٍ/ٗب هؿتٌسات ( ا

 ٦پٖ ًكسُ اًس؛

  ثط هجٌبٕ ثْتطٗي زاًف ٍ ثبٍض ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ هٗتجط

 هٖ ثبقٌس ٍ تَؾٍ ّ٘چ قرم ثبلثٖ ٣ًى ًكسُ اًس.
 

زض ذهَل هثبل ؾَم، ثب تَخِ ثِ نَٗثت  قطٌ تٌٓ٘ن قًَس. اهبثسٍى ٢٘س ٍ  ثبٗس زٍ هثبل اٍل

اَوٌ٘بى هُل١ ٗبٞتي اظ اٖتجبض گَاٌّ٘بهِ اذتطأ، هتٗبضٜ اؾت ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض يوي 

ث٧بضگ٘طٕ ٦َقف ثبٗؿتِ ثطإ حهَل اَوٌ٘بى اظ اٖتجبض گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ، گَاّٖ ذَز ضا 

 ل٘ؿبًؽ قسُ هحسٍز ثِ ثْتطٗي زاًف ذَز ًوبٗس.ًؿجت ثِ اٖتجبض گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ 
 

ٍ گَاّٖ ٦ٌس ٦ِ ٌٞبٍضٕ ه٣ساض حسا٢لٖ اظ  وَزُهثبل زٗگط زض خبٖٗ اؾت ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اشٖبى ً

. ه٣َٗل ثَزى اٗي ذَاّس ًوَزل٘ؿبًؽ قسُ ضا ثب ٦ٟ٘٘تٖ هٗ٘ي زض هست ظهبًٖ هٗ٘ي تَل٘س  ٞطآٍضزُ

ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اظ ٢جل تَل٘س تدبضٕ ضا قطٍٔ ٦طزُ  آٗب، ثطإ هثبل، اٗي زاضز ٦ِ اهط ً٘ع ثؿتگٖ ثِ

 .هٖ ثبقسٍ/ٗب تبه٘ي ٦ٌٌسُ تدْ٘عات تَل٘س ٍ ٦و٥ ٌٖٞ يطٍضٕ 
 

ٍ تبٗ٘س ٦ٌٌسُ زض٤ َطٞ٘ي اظ هَيَٖبت ذبل ّؿتٌس ٦ِ اٗي اهط  ًساشٖبى ّب  ٍ گَاّٖ ّب ضٍقٌگط

ث٘ي َطٞ٘ي ٥ٗ هَا٣ٞتٌبهِ  ٘م ضٗؿ٥ هبهٖ تَاًس ٦و٥ ٦ٌٌسُ ٍ هْن ثبقس. ّوچٌ٘ي آًْب ثطإ تره

٣ًف ؾَزهٌسٕ ضا اٟٗب هٖ ٦ٌٌس. اهب ثبٗس تَخِ زاقت ٦ِ اشٖبى ّب ٍ گَاّٖ ّب ثِ اًساظُ هالئت ٍ 

ّبٕ  ّبٖٗ هٌسضج زض ٢ؿوت زاضاٖٗ ّبٕ َطٜ اضائِ ٦ٌٌسُ آًْب ؾَزهٌس ّؿتٌس. ّوچٌ٘ي، هحسٍزٗت

 هٖ تَاًس اضظـ )ؾلت هؿٍَل٘ت(،ثل ازٖب ٌبهِ زض هَضز ه٘عاى خجطاى ذؿبضت ٢بزٗگط ٥ٗ هَا٣ٞت

ّبٕ خجطاى ذؿبضت تحت ٌَٖاى  تًو٘ي هطتجٍ ضا زض ذهَلٍثب١ٗ ضا اظ ث٘ي ثجطز. )هجبحث  اٗي

 (ثب هجبحث اذ٘طالص٦ط ّؿتٌس. هكبث٦ِِ هالحِٓ ًوبٗ٘س  "هؿٍَل٘ت ًبقٖ اظ تَل٘س"
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 مثال
 

 اضائِ قسُ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ.  َْٖزاشٖبى ّب ، گَاّٖ ّب ٍ 
 

 ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض ه٣بثل ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اشٖبى ًوَزُ ٍ گَاّٖ هٖ ٦ٌس ٦ِ:

گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ثِ  ؾجس)الٝ( ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٦لِ٘ ح٠َ٣ ٢طاضزازٕ الظم ضا ثطإ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ّبٕ اًحهبضِٕ  .1

 ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زاضز.

٢طاضزازٕ الظم ضا ثطإ اُٖبٕ ل٘ؿبًؽ ٚ٘طاًحهبضٕ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض )ة( ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ّوچٌ٘ي ٦لِ٘ ح٠َ٣ 

 ّب زاضز.  ظهٌِ٘ ٌٖٞ زض ذهَل توبهٖ ت٧و٘ل
 

        گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ثِ ٖلت اٖطاو ٗب ٖسم پطزاذت  ؾجسزض هَخَز )الٝ( ّ٘چ ٦سام اظ گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ  .2

 س قس. ٌه٣ًٌٖ ًرَاّ هبُ اظ تبضٗد ًَٟش هَا٣ٞتٌبهِ ٍح١ العحوِ ؾبل٘بًِ ه٣ًٌٖ ًكسُ اؾت ٗب زض ْطٜ ز

گَاٌّ٘بهِ اذتطأ زض تبضٗد ًَٟش ثط اؾبؼ ثْتطٗي زاًف  ؾجسهَخَز زض  گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ نبزض قسٓ )ة(

اظ ّط ًَٔ ح١ حجؽ، ازٖب، ح١ ٍث٣ِ٘، ل٘ؿبًؽ ٍ ضّي هٖ ثبقٌس. ّ٘چ  ٖبضٕل٘ؿبًؽ زٌّسُ هٗتجط ّؿتٌس ٍ 

 اٖتطايٖ زض ذهَل گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ زض ََل هْلت اٖتطاو ثِ ثجت ًطؾ٘سُ ثَز.

ٗب  ٖ، زؾتَض زازگبُ ٗب زؾتگبُ زٍلتٖ)ج( اهًبء ٍ اخطإ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ّ٘چ ح٧ن ٢بًًَ

ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ضا ٣ًى ًرَاّس ٦طز ٍ هَخت ٣ًى ٗب  ب ه٣طضات ٗب تهو٘ن ّبٕ زاذلٖ زٗگطِٗب آٗ٘ي ًبهِ ٗ هٌكَض

حبل قسى تْٗسٕ اؾبؾٖ ثط َج١ ّط ًَٔ هَا٣ٞتٌبهِ ٗب ؾٌس ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ َطٜ آى ثَزُ ٗب هلعم ثِ ضٖبٗت آى 

 اؾت، ًوٖ قَز. 
 

ج١ زاًف ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، تْسٗس ٦ٌٌسُ ٗب ٗب ثط َ ٗب زازضؾٖ زض زؾت ضؾ٘سگٖ ّ٘چ گًَِ ازٖب، زَٖا، زازذَاّٖ .3

 گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٍخَز ًساضز. ؾجسًبقٖ اظ ٗب زض اضتجبٌ ثب ٍ تبث٘طگصاض ثط ل٘ؿبًؽ زٌّسُ 
 

ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اشٖبى هٖ ًوبٗس ٦ِ اذُبضِٗ إ ضا زض ذهَل ٣ًى ٗب تدبٍظ ثِ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ، اذتطأ ٍ اؾطاض  .4

تطأ زضٗبٞت ٧ًطزُ ٗب هتْن ثِ آى ًكسُ اؾت. هًبٜ ثط اٗي، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ گَاٌّ٘بهِ اذ ؾجستدبضٕ هٗبضو ثب 

اشٖبى هٖ ًوبٗس ٦ِ زض تبضٗد اٗي هَا٣ٞتٌبهِ، ثٖ اَالٔ اظ ّط ًَٔ اَالٖبت ٗب اذتطاٖبتٖ اؾت ٦ِ ثركٖ اظ ٗب ٦لِ٘ 

ََض ٖوسُ اظ اضظـ آى گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ضا هٌؿَخ ًوَزُ ٗب ثِ  ؾجساَالٖبت ٍ گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ هٌسضج زض 

ثِ گًَِ إ ٦ِ اگط ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٢جل اظ ا٣ًٗبز اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ًؿجت ثِ اَالٖبت ٗب اذتطاٖبت هعثَض  ،هٖ ٦بّس

 آگبّٖ هٖ ٗبٞت، اٌٗگًَِ ٖول ًوٖ ًوَز. 
 

               ل٘ؿبًؽ زٌّسُ تهس١ٗ هٖ ًوبٗس ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هؿٍَل٘ت ّب ٍ تْٗسات ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ضا ثِ ّ٘چ ٍخِ  .5

 ٕ اًدبم قسُ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ.ٌَ ثِ ت٧و٘ل ّبگَاٌّ٘بهِ اذتطأ ثبقس ٗب هطث ؾجسذَاُ هطثٌَ ثِ  ،ًوٖ پصٗطز
 

ثٗس اظ تبضٗد ًَٟش هَا٣ٞتٌبهِ ٍ ثِ اٗي هٌَٓض ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٢بزض ثِ اخطا ٍ حوبٗت اظ ح٠َ٣ ذَز ثط َج١ اٗي  .6

  ّب گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٗب ت٧و٘ل ؾجس زضثطزاضًسُثجت ٖوَهٖ زض حَظُ ٢ًبٖٗ هَا٣ٞتٌبهِ قَز ٗب ه٣طضات هطثٌَ ثِ 

ضٖبٗت ًوبٗس، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبٗس پؽ اظ زضذَاؾت ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٍ ثسٍى ثطضؾٖ ث٘كتط، اؾٌبز يطٍضٕ ضا ضا 

          هَضز زضذَاؾت هحتول  زض حسٍز هتٗبضٜ ٦ِ ق٧لٖتٌٓ٘ن ٍ تؿل٘ن ًوبٗس ٍ ا٢ساهبت الظم ضا ثِ ّوبى 

 اتربش ٦ٌس.  ،ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثَزُ
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زضذَاؾت قَز، ثسٍى ّعٌِٗ  ٍٕزض ّط ظهبى ٦ِ اظ  ،ٖالٍُ ثط اٗي، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ تْٗس ًوَزُ ٍ هَا٣ٞت هٖ ًوبٗس .7

 ؾجسٍ َٞت ٢ٍت، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٍ ًوبٌٗسگبى اٍ ضا زض خطٗبى ٦لِ٘ ٍا٢ٗ٘بتٖ ٦ِ ًؿجت ثِ آًْب آگبّٖ زاضز ٍ ثِ 

 ؾجسّب هطثٌَ هٖ قًَس، گصاقتِ ٍ زض تطاٞٗبت ٗب زازضؾٖ ّب ثب هَيَٖبتٖ هطثٌَ ثِ  گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٗب ت٧و٘ل

ّب گَاّٖ زّس ٍ ّط ًَٔ ؾٌس زٗگطٕ ٦ِ هو٧ي اؾت ثطإ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، ًوبٌٗسگبى ٗب  گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٗب ت٧و٘ل

ّب يطٍضٕ ثبقس ضا تٌٓ٘ن،  گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٗب ت٧و٘ل جسؾ٢بئن ه٣بهبى اٍ زض خْت تًو٘ي حوبٗت خبهٕ ٍ ٦بهل اظ 

گَاٌّ٘بهِ  ؾجستب آى حس ٦ِ زضذَاؾت، گَاّٖ ٗب تساض٤ ؾٌس)ّبٕ( هعثَض هؿت٣٘وبً هطثٌَ ثِ  ،اهًبء ٍ هجبزلِ ًوبٗس

 اذتطأ ٍ زاذل زض ظهٌِ٘ ٌٖٞ ثبقس.

 

 تْٗسات ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ        
 

اًتٓبض هٖ ضٍز ٦ِ، ثطإ هثبل، زض هَا٣ٞتٌبهِ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ٍ زاًف ٌٖٞ، اظ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ 

توبهٖ ا٢ساهبت يطٍضٕ ضا ثطإ اًت٣بل ٌٞبٍضٕ اتربش ٍ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثطإ قطٍٔ تَل٘س 

ؽ قسُ ضا زض ٢لوطٍ ل٘ؿبً ٞطآٍضزُ ،تدبضٕ ٦و٥ ًوبٗس. ّوٌَُ٘ض، اظ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اًتٓبض هٖ ضٍز

      تَل٘س ٦طزُ ٍ ثِ ثبظاض ٖطيِ ًوبٗس. زض ٖول، اًتٓبضات ٗبزقسُ ثُطظ هٌبؾجٖ، ذَزخٛطاٞ٘بٖٗ 

توبهٖ ا٢ساهبت الظم ثطإ ٍايح تٗ٘٘ي  ٘بضٕ گطزز. ثٌبثطاٗي،هٖ تَاًس هٌدط ثِ اذتالٞبت ثؿ

يطٍضٕ  زض هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽٍ تهطٗح ثِ آًْب  تَا١ٞ ٍتَؾٍ َطٞ٘ي  هص٦َضزؾت٘بثٖ ثِ اّساٜ 

 ( الٝ آٍضزُ قسُ اؾت.6.2ّبٕ هَا٣ٞتٌبهِ زض يو٘وِ ) ّبٖٗ تحت ٌَٖاى ؾطٞهل بل. هثاؾت
 

ٗب  ،تالقْبٕ هتٗبضٜزض ثطذٖ هَا٢ٕ، ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٥ٗ تْٗس ٦لٖ هجٌٖ ثط ث٧بضگ٘طٕ توبهٖ 

زض نَضت اًحهبضٕ ثَزى ل٘ؿبًؽ، ثِ هٌَٓض ًبئل آهسى ثِ اّساٜ هَا٣ٞتٌبهِ  ّب ثْتطٗي تالـ

الً هجْن ثَزُ ٍ ضٍـ ثْتط اٗي اؾت ٦ِ باحتو ،ل٘ؿبًؽ ٍ ه٣َٞ٘ت تدبضٕ آى زاضز. اٗي تْٗس ٦لٖ

َطٞ٘ي ا٢ساهبت ذبل، اظ ٢ج٘ل تْٗس ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هجٌٖ ثط ّعٌِٗ ًوَزى هجلٖٛ هَضز تَا١ٞ ثطإ 

ّبٕ زٗگطٕ ٦ِ ثطإ اٞعاٗف احتوبل ه٣َٞ٘ت زض ًٓط گطٞتِ قسُ ضا  ٗبثٖ ٗب ٞٗبل٘تتح١٘٣ ٍ ثبظاض

ثِ ٖلت زقَاضٕ تهو٘ن گ٘طٕ زض هَضز هؿبئل  تٗ٘٘ي ًوبٌٗس. اٗي ضٍِٗ ثسٕ اؾت ٦ِثَُض هكرم 

  هؿبئلٖ ٦ِ ت٧ِ٘ ًوبٗ٘ن.ّب  ثط قطٌٍ ثْتطٗي تالـ هطثٌَ ثِ هؿٍَل٘ت زض خطٗبى هصا٦طات،

)ثطإ هثبل ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض ثْطُ ثطزاضٕ اظ ٌٞبٍضٕ  اؾتز آًْب زقَاض تهو٘ن گ٘طٕ زض هَض

ّؿتٌس ٦ِ ثٗساً ثِ اذتالٞبت ٍ َطح  هَاضزٕاٚلت  ،ل٘ؿبًؽ قسُ ثِ چِ ه٘عاى ؾطهبِٗ گصاضٕ ٦ٌس(

 زَٖا هٌدط هٖ قًَس. 
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 مثال 
 

إ ٦ِ ثِ  ٞطآٍضزُثبظاض، تطٍٗح ٍ ٞطٍـ   ّبٕ هتٗبضٜ تدبضٕ ذَز ضا ثوٌَٓض ٖطيِ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ توبهٖ تالـ

زض ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ هَئَ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ثِ ٦بض ذَاّس گطٞت ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ٞطٖٖ  آى ح١ االهت٘بظ تٗل١ هٖ گ٘طز،

 ذَز ضا ً٘ع ثِ اٗي ٦بض هلعم هٖ ًوبٗس. 
 

زض ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ  ٞطآٍضزُّب ضا اٗدبز ًٌوبٗس ٍ ثٌبثطاٗي ٞطٍـ ذبلم  ٞطآٍضزُچٌبًچِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ گطزـ ٍا٢ٖٗ 

ثٗس اظ زٍضُ چْبض ؾبلِ ٦بهل اظ تبضٗد ًَٟش ثَخَز ً٘بٗس، هجلٙ ]ه٘عاى[ ]ًَٔ اضظ[ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ 

    آٚبظ  ؾَزثسٍى  چْبضه٘ي ؾبلِ ثِ ٌَٖاى حسا٢ل هجلٙ ه٣َُٔ )٥ٗ ٢لن( پطزاذت هٖ گطزز. ثٗس اظ پبٗبى ّط ؾبل ٦ِ اظ

پطزاذت هجلٙ ه٣َُٔ ٗبزقسُ ثسٍى تٗل١ ؾَز ثط هجٌبٖٗ هؿتوط ٍ ؾبل٘بًِ  ،گطزـ زض نَضت ٖسم حهَلهٖ گطزز، 

إ ضا ثِ ثبظاض ٖطيِ ًٌوَزُ ٗب اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ضا ثط هجٌبٕ قطٌٍ  ٞطآٍضزُازاهِ هٖ ٗبثس. تب ظهبًٖ ٦ِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

 ٞؿد ٧ًطزُ اؾت، پطزاذت هجلٙ ه٣َُٔ هص٦َض ثبٗس زض هبُ ثٗس اظ غاًَِٗ نَضت پصٗطز. XXهٌسضج زض هبزُ 
 

 اظ ح١ ًهطاٜا        
 

اظ ح١ زض هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ ثِ هٌٖٗ اٗي اؾت ٦ِ ّ٘چ ٥ٗ اظ َطٞ٘ي ح٠َ٣  ًهطاٜقطٌ هطثٌَ ثِ ا

اظ زؾت ًوٖ زّس. ثٌبثطاٗي اگط ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هؿتح١ زازى اذُبضِٗ  آًْبٖسم اخطإ  ثِ ؾجتذَز ضا 

ٞؿد هَا٣ٞتٌبهِ ثِ ٖلت ٖسم پطزاذت ح١ االهت٘بظ ثَزُ اؾت، اهب اظ ٣ًى چكن پَقٖ ٦طزُ ٗب آًطا 

ًبزٗسُ گطٞتِ، ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ّوچٌبى اٗي ح١ ضا زاضز ٦ِ زض اضتجبٌ ثب ٣ًى زٗگطٕ اظ ّوبى تْٗس 

اظ ح١ زض ٖول هبًٕ اظ اٖوبل هَْٟم ح٢َ٣ٖ اؾتبپل ٗب  ًهطاٜهطثٌَ ثِ ااذُبضِٗ ثسّس. قطٌ 

ثسٗي هٌٗب ٦ِ نجط ٍ  ،هوٌَٖ٘ت َطح زَٖٕ ثِ زل٘ل ثٖ تَخْٖ زض هُبلجِ ٗب اح٣ب٠ ح١ هٖ قَز

 هبًٕ اظ اٗي ًوٖ قَز ٦ِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هَذطاً ح٠َ٣ ذَز ضا اٖوبل ًوبٗس. ،ق٧٘جبٖٗ ٗب ٖسم اٖتٌبٕ ٢جلٖ
 

 مثال 
 

ثِ هٌٗبٕ ا٢سام ٍٕ ، بٗسسضج زض اٗي هَا٣ٞتٌبهِ نطٜ ًٓط ًوزض ًت٘دِ ٖسم اٟٗبٕ تْٗس هٌ ثَخَز آهسُ ّط ٥ٗ اظ َطٞ٘ي  اظ ح١چٌبًچِ 

 ًوٖ ثبقس.زض ًت٘دِ ٖسم اٟٗبٕ تْٗس هَذط ٗب هكبثِ  اٍ اظ ح٠َ٣ آتٖ اًهطاٜ
 

 َٞضؼ هبغٍض        
 

ضٍٗسازّبٕ هساذلِ ٦ٌٌسُ ٍ ٍضإ  ،هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽهَئَ قطٌ هطثٌَ ثِ َٞضؼ هبغٍض زض ٥ٗ 

ٍ  ّب ْساتف ثبظ هٖ زاضز. خٌگ، اٖتهبةثط ضا اظ اخطإ تٗأّط ٥ٗ اظ َطٞ٘ي هٖ ثبقس ٍ َطٜ هت٦ٌتطل 

ثوَخت قطٌ  هعٗت زضج قطٌ َٞضؼ هبغٍض اٗي اؾت ٦ِ تهَضًس. ٢بثل آتف ؾَظٕ هثبل ّبٕ

 ى ت٢َٝ ٗب اظ ه٘بى ضٞتي َٞضؼ هبغٍض ثِ تبذ٘ط ث٘بٞتس.ظهبى اخطإ تْٗس تب ظهب ،اه٧بى زاضزهعثَض 
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 23ٖضٍِٗ ّبٕ يس ض٢بثت        
 

زاضإ اّو٘ت اؾت ٦ِ اگط ضٍِٗ ّبٕ تدبضٕ ا٣ًٗبز هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ  زض ظهبىتَخِ ثِ اٗي ٧ًتِ 

 ًٓط سثؿتِ ثِ ٢َاً٘ي هلٖ ٦كَض ٗب ٦كَضّبٕ ه ٍ ضٍِٗ ّبٕ هعثَض سًذبنٖ زض هَا٣ٞتٌبهِ زضج گطز

ثطذٖ ثطإ ًوًَِ ًبهكطٍٔ ٢لوساز گطزز. اٗي اه٧بى ٍخَز زاضز ٦ِ هَا٣ٞتٌبهِ  ،سٌيس ض٢بثتٖ ثبقَطٞ٘ي 

 :ٖجبضتٌس اظ ،هو٧ي اؾت ثؿتِ ثِ قطاٍٗ ذبل هَا٣ٞتٌبهِ ٚ٘ط٢بًًَٖ ٢لوساز قًَس٦ِ  ٖضٍِٗ ّبٗ اظ

ًِ )پًَ٘س ًوَزى، ٞطٍـ ّب ٗب ذسهبتٖ ٖالٍُ ثط ٌٞبٍضٕ هبل٧ب ٞطآٍضزُاخجبض ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثطإ ٢جَل 

زٗگطٕ ضا ً٘ع ذطٗسُ ٗب  ٦بال ٗب ذسهبت ،ٗب ل٘ؿبًؽ چ٘عٕ ثِ قطٌ آ٧ًِ هكتطٕ ٗب ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ

ّبٕ ذبل، تالـ ثطإ تثج٘ت  قط٦ت ثب ل٘ؿبًؽ آًطا تحه٘ل ًوبٗس(، هٌٕ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ اظ زاز ٍ ؾتس

، ل٘ؿبًؽ خٛطاٞ٘بّٖٗبٕ ٢لوطٍ  زضثطزاضًسُ ٌٞبٍضٕ ل٘ؿبًؽ قسُ، هحسٍزٗت ّٕب ٞطآٍضز٢ُ٘وت 

 24اذتطأ. ّبٕ گَاٌّ٘بهِ تكط٥ٗ هت٣بثل ٍ
 

 ه٣طضات زٍلتٖ           
 

ثطضؾٖ ا٣ًٗبز ٥ٗ هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ ثب قط٧ٖٗ ذبضخٖ، تح١٘٣ زض هَضز ٍخَز ه٣طضات  زض ظهبى

اٚلت ٦كَضّب ، زاضإ اّو٘ت اؾت. ثطإ هثبل، ؾبظزهٖ هتبثط  َطٞ٘ي ضا احتوبالًزٍلتٖ هتٟبٍت ٦ِ 

 ،ثجتٖالٍُ ثط  ،احتوبالًاهب  .ضا الظم هٖ زاًٌس ذَزهَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ زض هطاخٕ هطثََِ  25ثجت ،حسا٢ل

هو٧ي . يطٍضٕ ثبقس ّبزض ٦كَض ذبل ًَٔ اظ ٞٗبل٘ت ٍضٍز ثِ ٥ٗثطإ  بٗ٘سٕٞطاٌٗسٕ تَٖ ًوَزى 

ؾتس ٌٞبٍضٕ ّبٕ ذبنٖ ضا ثِ زالٗل اهٌ٘تٖ ٗب  ٍ ه٣طضاتٖ ثبقس ٦ِ زاز ل٘ؿبًؽ زٌّسُ زض ٦كَض ،اؾت

 26س.ًوبٗزالٗل زٗگط هحسٍز ٗب هكطٌٍ 
                                                            

 :ثجٌ٘٘س 23
The recent European Community Technology Transfer Block Exemption Regulations (TTBER), “Commission 

Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of 

technology transfer agreements” and Kathleen R. Terry, “Antitrust and Technology Licensing”, 

http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html. 
 :ثجٌ٘٘س ،ثطإ هُبلِٗ ث٘كتط زض ذهَل تكط٥ٗ گَاٌّ٘بهِ ّبٕ اذتطأ 24

“The Rationale for Patent Pools and their Effect on Competition”, http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/ 

Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf.  
 : ثجٌ٘٘س 25

David J. Dykeman and Daniel W. Kopko, “Patent License Recordation in the United States and Foreign 

Countries”, http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf. 
 :ثجٌ٘٘سثطإ هثبل  26

The Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 under 

the Export Control Act 2002 of the United Kingdom. 
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  1مثال 
 

گعاضـ ًوَز ٗب ثِ تبٗ٘س  [٦كَضزٍلتٖ ]چٌبًچِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هُلٕ قَز ٦ِ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ضا ثبٗس ثط َج١ ٢َاً٘ي ٍ ه٣طضات 

خولِ  ضا اًدبم ٍ توبهٖ ّعٌِٗ ّب هي اخجبضٕثجت ّبٕ ٦لِ٘ ضؾبً٘س، آًطا ثِ اَالٔ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هٖ ضؾبًس. ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

 ضا پطزاذت ذَاّس ٦طز. هعثَض تبٗ٘سثب گعاضـ ٗب ٞطاٌٗس  هطتجٍ قرهٖح١ العحوِ ّب، خطٗوِ ّب ٍ توبهٖ ّعٌِٗ ّبٕ 
 

 2مثال
 

ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ ٍ زازُ ّبٕ ٌٖٞ  ٞطآٍضزُاًت٣بل  ٦ِ حب٦ن ثط گ٘طًسُ توبهٖ ٢َاً٘ي حب٦ن ]٦كَض[ ٍ ٢َاً٘ي ذبضخٖل٘ؿبًؽ 

قبهل ه٣طضات حب٦ن ثَُض ٚ٘ط حهطٕ  ،٦ٌس. ٢َاً٘ي ٍ ه٣طضات هعثَضضٖبٗت هٖ  ،هٖ ثبقس ضا ثِ ٦كَضّبٕ ذبضخٖ ،هطثََِ

تحه٘ل ًوٖ ٦ٌس ٦ِ اظ َطٞ٘ي ازٖب  ٥٘ط ٦ٌتطل نبزضات هٖ قًَس. ّ٘چخٌگ اٞعاضّب ٍ ه٣طضات حب٦ن ث ثط هجبزلِ ث٘ي الوللٖ

 .هٖ قَزنبزض ، پطٍاًِ هعثَض زض نَضت ٍخَز اٗي يطٍضتٗب  يطٍضت ًساضزپطٍاًِ نبزضات 

 

 اذتالٞبت         
 

ٍ احتوبل ثطٍظ اذتالٜ ٍخَز زاضز  ثبقٌس ٦ٍِا٢ٝ َطٞ٘ي ثبٗس ثِ ٌّگبم هصا٦طُ هَا٣ٞتٌبهِ ل٘ؿبًؽ 

انالحبت زض ثٌبثطاٗي اثعاضٕ ثطإ حل ٍ ٞهل آًْب پ٘ف ثٌٖ٘ ًوبٌٗس. اًُٗبٜ پ٘ف ثٌٖ٘ قسُ ثطإ 

ٍ زض نَضت  ذتالٜ زض اٍل٘ي هطحلِ ٞطاّن آٍضزثبٗس اثعاضّبٖٗ ضا ثطإ حل ٍ ٞهل ا هَا٣ٞتٌبهِ،

قطٌٍ . ثِ ٌّگبم تسٍٗي قًَسه٧بً٘عم ّبٖٗ ثطإ حل ٍ ٞهل اذتالٞبت پ٘ف ثٌٖ٘ ٖسم ه٣َٞ٘ت، 

هطثٌَ ثِ حل ٍ ٞهل اذتالٞبت، َطٞ٘ي چٌسٗي گعٌِٗ ثطإ اًتربة زاضًس. ثَُض ؾٌتٖ، اٚلت هَا٣ٞت 

حل ٍ ٞهل ًوبٌٗس.  ،هٖ ًوبٌٗس ٦ِ اذتالٞبت ذَز ضا اظ َط١ٗ َطح زَٖا زض ٥ٗ زازگبُ زاذلٖ ذبل

ٕ ٗب اهب ثَُض ٞعاٌٗسُ إ، َطٞ٘ي اظ ضٍـ ّبٕ حل ٍ ٞهل اذتالٞبت خبٗگعٗي اظ ٢ج٘ل زاٍض

هط٦ع زاٍضٕ ٍ ه٘بًد٘گطٕ ٍاٗپَ  اؾتٟبزُ هٖ ًوبٌٗس. هَذط زاٍضٕـ  ه٣سمه٘بًد٘گطٕ ٗب ه٘بًد٘گطٕ 

٦ِ اضخبٔ اذتالٞبت ثِ زاٍضٕ ٗب ه٘بًدگ٘طٕ ٗب تط٦٘جٖ اظ ّط تَؾِٗ زازُ اؾت قطٌٍ ًوًَِ إ ضا 

 ضا تؿْ٘ل هٖ ًوبٗس. زٍٕ آًْب 
 

 س:ٌهعٗت هٖ ثبق ضٍـ ّبٕ خبٗگعٗي حل ٍٞهل اذتالٞبت زاضإ چٌسٗي
 

  ّٖبٕ خبٗگعٗي حل ٍ ٞهل اذتالٞبت، َطٞ٘ي هٖ تَاًٌس تَا١ٞ  اظ َط١ٗ ضٍـ .ٍاحسضؾ٘سگ

ٕ اظ ٦كَضّب هَضز حوبٗت ًوبٌٗس ٦ِ اذتالٜ زضثطزاضًسُ ح٠َ٣ هبل٧٘ت ٧ٞطٕ ٦ِ زض تٗساز

اظ ّعٌِٗ ٍ پ٘چ٘سگٖ  ،ثوَخت تٌْب ٥ٗ ضؾ٘سگٖ حل ٍ ٞهل ًوبٌٗس، زض ًت٘دِ ضا هٖ ثبقٌس

 اختٌبة ًوبٌٗس.  آضاء هتٌب٢ىزازضؾٖ زض چٌس حَظُ ٢ًبٖٗ ٍ ضٗؿ٥ 
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 ُثِ ْبثِ ذبَط هبّ٘ت ذهَنٖ آً ّبٕ خبٗگعٗي حل ٍ ٞهل اذتالٞبت، ضٍـ. آظازٕ اضاز ،

َطٞ٘ي ٞطنت اٖوبل ٦ٌتطل ث٘كتط ثط ًحَُ حل ٍ ٞهل اذتالٞبت ذَز ًؿجت ثِ ضؾ٘سگٖ 

 آًْب هٖ تَاًٌس ٢بًَى حب٦ن، هحل ٍ ظثبى ضؾ٘سگٖ ٍ ٢َاٖس ،بلزض زازگبُ هٖ زّس. ثطإ هث

، َطٞ٘ي هٖ تَاًٌس هٌبؾت تطٗي تهو٘ن گ٘طًسگبى ضا ثطإ ٗالٍُثضؾ٘سگٖ ضا اًتربة ًوبٌٗس. 

ٖلٖ الرهَل زض خبٖٗ اّو٘ت هٖ ٗبثس ٦ِ اذتالٞبت . اٗي اهط اذتالٞكبى اًتربة ًوبٌٗس

 پ٘چ٘سُ إ ثبقٌس.هطثٌَ ثِ هَيَٖبت ح٢َ٣ٖ، ٌٖٞ ٍ تدبضٕ 

 

 ّٖٞبٕ حل ٍ ٞهل اذتالٞبت خبٗگعٗي، هٖ تَاًٌس ًؿجت ثِ ٢بًَى، ظثبى ٍ  ضٍـ .ثٖ َط

اهت٘بظ  خلَٕ ثْطُ هٌسٕ احتوبلٖ اظ ٞطٌّگ ضؾوٖ َطٞ٘ي ثٖ َطٜ ثبقٌس ٍ زض ًت٘دِ

 ظٗطا ،قَز گطٞتِزازگبُ هجتٌٖ ثط  ّبٕ زازضؾٖزض  َطٞ٘يّط ٥ٗ اظ  تَؾٍ زازگبُ هحلٖ

آقٌبٖٗ ثب ٢بًَى حب٦ن ٍ ضٍِٗ ّبٕ هحلٖ هٖ تَاًس هعاٗبٕ ضاّجطزٕ هْوٖ ضا زضثطزاقتِ 

 ثبقس.
 

 ّٖؿتٌس. زض ًت٘دِ، َطٞ٘ي  ذهَنٖ ،ّبٕ حل ٍ ٞهل اذتالٞبت خبٗگعٗي ضٍـ .هحطهبًگ

خطٗبى ضؾ٘سگٖ ٍ ًتبٗح آًطا هحطهبًِ ًگبُ زاضًس. اٗي  ،زض پٖ هَا٣ٞت ثب ٧ٗسٗگطهٖ تَاًٌس 

اخبظُ هٖ زّس ٦ِ ثط ضٍٕ هبّ٘ت زَٖا توط٦ع ًوبٌٗس ٍ زض ذهَل اثطات  اهط ثِ آًْب

اٖتجبض  زض نَضت هُطح ثَزى هؿبئل هطثٌَ ثِثِ ٍٗػُ  ٦ِ جبقٌسًٖوَهٖ آى ًگطاى 

 زاضإ اّو٘ت هٖ ثبقس. تدبضٕ ٍ اؾطاض تدبضٕ
 

 ثطذالٜ تهو٘وبت زازگبُ، ٦ِ ثَُض ٦لٖ اظ َط١ٗ  .آضاء زاٍضٕ ٕاخطا ٘تًْبٖٗ ثَزى ٍ ٢بثل

ضؾ٘سگٖ زٍثبضُ  ٘ت، آضاء زاٍضٕ هٗوَالً ٢بثلّؿتٌس زازضؾٖ ٢بثل اٖتطاو چطذ٥ِٗ ٗب چٌس 

زاٍضٕ  اح٧بمٍ اخطإ  قٌبؾبٖٗ زض هَضز. ٖالٍُ ثط اٗي، ٦ٌَاًؿَ٘ى ؾبظهبى هلل ضا ًساضًس

ٍ اخطإ آضإ زاٍضٕ  قٌبؾبٖٗظٗبزٕ تب حس  ،) ٦ٌَاًؿَ٘ى ًََ٘ٗض٤( 1958ذبضخٖ ؾبل 

 تؿْ٘ل ًوَزُ اؾت. ،٦كَض خْبى 130ث٘ف اظ  زض ث٘ي اًٖبٕ ذَز،ضا 

 

ّبٕ خبٗگعٗي حل ٍ ٞهل اذتالٞبت  زازضؾٖ زض زازگبُ ًؿجت ثِ ضٍـ ،زض ثطذٖ هَاضزالجتِ 

 زض حبلٖ ٦ِ اٗي ،ظًس ؾطثبظ تب حس ظٗبزٕ ّو٧بضٕاظ ٧ٖٗ اظ َطٞ٘ي  اگطاضخح٘ت زاضز. ثطإ هثبل، 

        زض چْبضچَة اذتالٞبت هطثٌَ ثِ ٣ًى حتٖ  ٖسم ّو٧بضٕ هعثَض اه٧بى ً٘ع ٍخَز زاضز ٦ِ

ّبٕ خبٗگعٗي حل ٍ ٞهل اذتالٜ  هبّ٘ت هجتٌٖ ثط ضيبٗت َطٌٖٞ٘ ضٍـ٢طاض گ٘طز، ٢طاضزازٕ  ٞطا



              
ل٘ؿبًؽ هَا٣ٞتٌبهِ ٥ٗ ثط هطٍضٕ. 4 76  

 

 هكرم، اگط ٧ٖٗ اظ َطٞ٘ي ثطإ ٍُٖالثِ . هَخت ذَاّس قس ٦ِ اٗي ضٍـ ّب ٦وتط هٌبؾت ثبقٌس

ٖٗ هحسٍز ثِ أضتحه٘ل زى ح٠َ٣ ذَز، ٢هس تبؾ٘ؽ ٥ٗ ضٍِٗ ٢ًبٖٗ ٖوَهٖ ضا ثِ خبٕ ًوَ

اّو٘ت اٗي ٧ًتِ زاضإ ، هٕ الَنٝ .زازگبُ هطخح اؾتزض ضؾ٘سگٖ ، ضاثُِ َطٞ٘ي آى زاقتِ ثبقس

ٍ هكبٍضاى آًْب اظ گعٌِٗ ّبٕ هطثٌَ ثِ چگًَگٖ حل ٍ ٞهل اذتالٜ  ثبل٦َُ٣ِ َطٞ٘ي  هٖ ثبقس

 ثب ً٘بظّبٕ آًبى تُبث١ زاضز ضا ثطگعٌٌٗس. ق٧لآگبُ ثبقٌس تب ثتَاًٌس ضٍقٖ ٦ِ ثِ ثْتطٗي 
 

 ميانجيگري :1مثال 
 

٦ِ  ٢طاضزازٗب ّطگًَِ الحب٢ِ٘ ثٗسٕ اٗي  ٢طاضزاز، ًبقٖ اظ ٗب هطتجٍ ثب اٗي تحتِ ،ّطگًَِ اذتالٜ، هطاِٞٗ ٗب زَٖاٖٗ

          تك٧٘ل، اٖتجبض، اثط العام آٍض، تٟؿ٘ط، اخطا، ٣ًى ٗب ذبتوِ ٍ زٖبٍٕ ٚ٘ط ٢طاضزازٕ ،قبهل ثَُض ٚ٘ط حهطٕ

ثط َج١ ٢َاٖس ه٘بًد٘گطٕ ٍاٗپَ ثِ ه٘بًد٘گطٕ اضخبٔ ذَاّس قس. هحل ه٘بًد٘گطٕ ]هحل ه٘بًد٘گطٕ ضا  ،هٖ قَز

 هٖ ثبقس. ظثبى هَضز اؾتٟبزُ زض ه٘بًد٘گطٕ ]ظثبى ه٘بًد٘گطٕ ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[ هٖ ثبقس. تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[
 

 : داوري2مثال 
 

٦ِ  ٢طاضزازٍ ّطگًَِ الحب٢ِ٘ ثٗسٕ ثِ اٗي  ٢طاضزاز، ًبقٖ اظ ٗب زض اضتجبٌ ثب اٗي ّطگًَِ اذتالٜ، هطاِٞٗ ٗب زَٖا تحتِ

 ٢طاضزازٕتك٧٘ل، اٖتجبض، اثط العام آٍض، تٟؿ٘ط، اخطا، ٣ًى ٗب ذبتوِ ٍ ّوچٌ٘ي ازٖبّبٕ ٚ٘ط ،ثَُض ٚ٘طحهطٕ قبهل

. زَٗاى زاٍضٕ اظ ]ؾِ ضإ نبزض هٖ قَز اضخبٔ قسُ ٍ ثَُض ًْبٖٗ زاٍضٕثطَج١ ٢َاٖس زاٍضٕ ٍاٗپَ ثِ  ،هٖ قَز

ٖ ثبقس. ظثبى هَضز اؾتٟبزُ زض ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[ ه زاٍضٕزاٍض[ ]٥ٗ زاٍض[ تك٧٘ل هٖ قَز. هحل زاٍضٕ ]هحل 

خطٗبى ضؾ٘سگٖ زاٍضٕ ]ظثبى ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[ هٖ ثبقس. زض هَضز اذتالٜ، هطاِٞٗ ٗب زَٖا ثطَج١ ٢بًَى ]حَظُ 

 [ تهو٘ن گ٘طٕ هٖ قَز.ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س ٢ًبٖٗ
 

 : داوري فوري3مثال 
 

 ٦ِ ٢طاضزازٍ ّطگًَِ الحب٢ِ٘ ثٗسٕ ثِ اٗي  ٢طاضزاز، ًبقٖ اظ ٗب زض اضتجبٌ ثب اٗي ّطگًَِ اذتالٜ، هطاِٞٗ ٗب زَٖا تحتِ

-تك٧٘ل، اٖتجبض، اثط العام آٍض، تٟؿ٘ط، اخطا، ٣ًى ٗب ذبتوِ، ٍ ّوچٌ٘ي ازٖبّبٕ ٚ٘ط ،ثَُض ٚ٘طحهطٕ قبهل

ز. هحل َقهٖ  ضإ نبزضثطَج١ ٢َاٖس زاٍضٕ َٞضٕ ٍاٗپَ ثِ زاٍضٕ اضخبٔ قسُ ٍ ثَُض ًْبٖٗ هٖ قَز، ٢طاضزازٕ 

ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[ هٖ ثبقس. ظثبى هَضز اؾتٟبزُ زض خطٗبى ضؾ٘سگٖ زاٍضٕ ]ظثبى ضا تٗ٘٘ي  زاٍضٕزاٍضٕ ]هحل 

 [ تهو٘ن گ٘طٕ هٖ قَز. ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س ًوبٗ٘س[ هٖ ثبقس. اذتالٜ، هطاِٞٗ ٗب زَٖا ثطَج١ ٢بًَى ]حَظُ ٢ًبٖٗ
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 موخر حل و فصل، داوري صورت عدمدر  و مقدمميانجيگري  4مثال 
 

، ٢طاضزازٗب ّطگًَِ الحب٢ِ٘ ثٗسٕ ثِ اٗي  ٢طاضزازّطگًَِ اذتالٜ، هطاِٞٗ ٗب زَٖا تحت، ًبقٖ اظ ٗب زض اضتجبٌ ثب اٗي 

ثَُض ٚ٘طحهطٕ قبهل تك٧٘ل، اٖتجبض، اثط العام آٍض، تٟؿ٘ط، اخطا، ٣ًى ٗب ذبتوِ ٍ ّوچٌ٘ي ازٖبّبٕ ٚ٘ط ٦ِ 

ه٘بًد٘گطٕ اضخبٔ هٖ قَز. هحل ه٘بًد٘گطٕ ]هحل  ثطَج١ ٢َاٖس ه٘بًد٘گطٕ ٍاٗپَ ثِ ،هٖ قَز٢طاضزازٕ 

 ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[ هٖ ثبقس. ظثبى هَضز اؾتٟبزُ زض ه٘بًد٘گطٕ ]ظثبى ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[ هٖ ثبقس. ه٘بًد٘گطٕ
 

[ ضٍظ اظ قطٍٔ ه٘بًد٘گطٕ 90[ ]60] هطاِٞٗ ٗب زَٖإ ٗبزقسُ ثطَج١ ه٘بًد٘گطٕ زض ََل اگط ٍ تب حسٕ ٦ِ اذتالٜ،

اضخبٔ ذَاّس قس ٍ ثِ زاٍضٕ  ،اظ َطٞ٘ي ٥ٗحل ٍ ٞهل ًكس، پؽ اظ تؿل٘ن زضذَاؾت ثطإ زاٍضٕ تَؾٍ ّط 

. ّوچٌ٘ي اگط ٢جل اظ ا٣ًًبٕ هست ٗبزقسُ هٖ قَز ضإ نبزضثطَج١ ٢َاٖس زاٍضٕ ٍاٗپَ ثَُض ًْبٖٗ زض هَضز آى 

بًد٘گطٕ قط٦ت ًٌوبٗس ٗب ثِ قط٦ت ذَز ازاهِ ًسّس، اذتالٜ، هطاِٞٗ ٗب زَٖا ثب اظ َطٞ٘ي زض ه٧ٖٗ٘ [ ضٍظ، 90[ ]60]

تؿل٘ن زضذَاؾت زاٍضٕ تَؾٍ َطٜ زٗگط، ثِ زاٍضٕ اضخبٔ قسُ ٍ ثطَج١ ٢َاٖس زاٍضٕ ٍاٗپَ ثَُض ًْبٖٗ زض 

]هحل ذَاّس قس. زَٗاى زاٍضٕ هتك٧ل اظ ]ؾِ[ ]٥ٗ[ زاٍض هٖ ثبقس. هحل ضؾ٘سگٖ زاٍضٕ  ضإ نبزضهَضز آى 

ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[ هٖ ثبقس. ظثبى هَضز اؾتٟبزُ زض خطٗبى ضؾ٘سگٖ زاٍضٕ ]ظثبى ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س[ هٖ ثبقس.  زاٍضٕ

[ زض هَضز آى ضا تٗ٘٘ي ًوبٗ٘س ثطَج١ ٢بًَى ]حَظُ ٢ًبٖٗ ،اذتالٜ، هطاِٞٗ ٗب زَٖا ٦ِ ثِ زاٍضٕ اضخبٔ قسُ اؾت

  تهو٘ن گ٘طٕ ذَاّس قس.

 

 هَا٣ٞتٌبهِاخطإ         
 

٦ِ زض خبٕ خبٕ اٗي ضاٌّوب تب٦٘س قسُ اؾت، ل٘ؿبًؽ زضثطزاضًسُ ٥ٗ ضاثُِ هؿتوط زض  َُضّوبً

ثطإ ّط زٍٕ ؾَزآٍض ًت٘دِ إ  تحه٘ل زض خْت٦ِ  اَطاٖٞ اؾتََل ٥ٗ زٍضُ هٗ٘ي ث٘ي 

اٟٗبٕ تْٗسات  َطٞ٘ي،ثطإ اٗي ضاثُِ  ؾَزآٍضٕتالـ هٖ ٦ٌٌس. ثِ هٌَٓض اَوٌ٘بى اظ  آًْب

هجٌٖ  اتٖثطإ هثبل، هو٧ي اؾت ل٘ؿبًؽ زٌّسُ تْٗساؾت. زاضإ اّو٘ت  تَؾٍ ّط ٥ٗ اظ آًْب

ل٘ؿبًؽ زٌّسُ  ثط اضائِ ٦و٥ ٌٖٞ ثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثطإ ٧ٗجبض ٗب ثَُض هؿتوط زاقتِ ثبقس.

ب ت ذَز ضا ّوچٌبى حّٟ ذَاّس ًوَز تَخِ ،ّوچٌ٘ي زض هَضز ًگْساضٕ ح٠َ٣ هبل٧٘ت ٧ٞطٕ

اگط ح٠َ٣ ٖالهت تدبضٕ هٌت٣ل  ،ح٠َ٣ ٗبزقسُ ه٣ًٌٖ ًكَز ٗب ثِ حبل تٗل١٘ زض ً٘بٗس. هثالً

اقبضُ ثِ  ،. ٦ٟ٘٘ت ٖالهت تدبضٕاَوٌ٘بى حبنل ًوبٗسحّٟ ٦ٟ٘٘ت ٖالهت تدبضٕ اظ قًَس، 

ّبٕ  ثط هجٌبٕ زؾتَضالٗول ٍ اؾتٟبزُ نح٘ح ً٘عاؾتٟبزُ نح٘ح اظ ٖالهت تدبضٕ زاضز 

٦ٌٌسُ اٗي اهط اؾتٟبزُ اظ ٖالهت تدبضٕ نبزض قسُ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هٖ ثبقس ٍ تًو٘ي 

ٍ  ٌٞبٍضٕ ل٘ؿبًؽ قسُ هُبث٣ت زاضز. ٖالٍُ ثط اٗي ٍ الظمِّبٕ ٌٖٞ  ثب ٍٗػگٖ ٞطآٍضز٦ُِ  اؾت
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هؿبئل ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبٗس ذَز ضا زض  ،هَا٣ٞتٌبهِ حّٟهَضز تَا١ٞ، زض خْت  ثؿتِ ثِ قطٌٍ

          هؿبئل ٗبز قسُ قبهل حّٟ ٍ ًگْساضٕ اظ حؿبثساضٕ تٟه٘لٖ . ٕ ً٘ع زاذل ًوبٗسزٗگط

ّبٕ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، تَؾِٗ ث٘كتط ٌٞبٍضٕ،  ح١ االهت٘بظّبٕ زضٗبٞتٖ، حؿبثطؾٖ حؿبة

ّبٕ نَضت گطٞتِ ٍ زٞبٔ اظ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  پ٘طٍٕ اظ ضٍقْبٕ هَضز تَا١ٞ زض هَضز ت٧و٘ل

       اقربل ثبلث ٍ َطح زَٖا ٖلِ٘ اقربل ثبلث اظ َطٜ ٍ َطح قسُ تَؾزض زٖبٍٕ 

 .هٖ قًَس ،ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ
 

ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ّن زض اضتجبٌ ثب تْٗسات انلٖ، تْٗس ثِ پطزاذت ح١ االهت٘بظ زاقتِ ٍ ًؿجت ثِ 

ثطإ  ٖ ضاّبٕ ز١٘٢ حؿبثساضٕ هؿٍَل٘ت زاضز. ٍٕ ّوچٌ٘ي ثبٗس ه٧بً٘عه زؾتَضالٗول ث٧بضگ٘طٕ

 حؿبثْبٕ ذَز ضا ثسّس. هًبٜ ثط ٍ اخبظُ حؿبثطؾِٖ گ٘طزثهَضت هٌٓن ثِ ٦بض  ّب اضائِ گعاضـ

ّب ٍ اتربش  هَضز ت٧و٘ل ّب ٍ آٗ٘ي هَضز تَا١ٞ زض ضٖبٗت ضٍـ تْٗس ثِهل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  ،اٗي

، قسُ ثبقساگط ل٘ؿبًؽ ٥ٗ ٖالهت تدبضٕ ٍاگصاض  ٍ ا٢ساهبت تَا١ٞ قسُ زض نَضت ٣ًى هٖ ثبقس

    ٖ ثب اؾتٟبزُ اظ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ّٗب ٞطآٍضزُ. اگط ّن ثِ حّٟ ٦ٟ٘٘ت آى ذَاّس ثَزهتْٗس 

ّبٕ ٗبزقسُ ثط ّو٘ي  ٞطآٍضزُه٣طض ًوَزُ اؾت ٦ِ  ل٘ؿبًؽ قسُ تَل٘س قًَس، هَا٣ٞتٌبهِ احتوبالً

      ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هبٗل ثِ ٦ٌتطل ٍ تبٗ٘س چگًَگٖ  ،ٖالهت گصاضٕ قًَس ٗب هو٧ي اؾت اؾبؼ

 27تَؾٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثط پبِٗ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ثبقس. ٞطآٍضزُٖالهت گصاضٕ ٥ٗ 
 

 مثال 
 

ؾتٟبزُ ّبٕ ل٘ؿبًؽ قسُ إ ٦ِ ثطَج١ قطاٍٗ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ تَل٘س قسُ، هَضز ا ٞطآٍضزُل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ توبهٖ 

، ٖالهت گصاضٕ حب٦ن خٗجِ ّبٕ آًْب ضا ثط َج١ ٢َاً٘ي ٖالهت گصاضٕ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ، ٗب٢طاض گطٞتِ ٍ ٞطٍذتِ قسُ

  هٖ ًوبٗس.
 

اٗي ٧ًتِ حبئع اّو٘ت اؾت ٦ِ توبهٖ تْٗسات هعثَض ٍ چگًَگٖ اخطإ آًْب ثِ ََض ضٍقي ٍ ثب 

آٍض  ّعٌِٗخعئ٘بت ٦بٖٞ زض هَا٣ٞتٌبهِ تٗ٘٘ي قًَس. آًْب ثطإ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ 

                                                            
       ثٖ ٞبٗسُ ًرَاّس ثَز اگط ثِ ذبَط زاقتِ ثبق٘ن ٦ِ چٌبًچِ ٞطآٍضزُ ًْبٖٗ زاضإ ٦ٟ٘٘ت هُلَثٖ ًجبقس، ٖالهت گصاضٕ ٞطآٍضزُ ثِ 27

. اهب اگط توبم قَز زاضًسُ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ثِ ظٗبىهو٧ي اؾت  ثبقس،گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ  ًكبى زٌّسُ اؾتٟبزُ اظگًَِ إ ٦ِ 

ُ ٥ٗ ه٣َٞ٘ت ٢لوساز گطزز ٍ ؾپؽ تَؾٍ قرهٖ ٣ًى گطزز، ٖالهت گصاضٕ هحهَل ثسٗي هٌٗبؾت ٦ِ ثِ ًب٢ى ّكساض ٢جلٖ زازُ ٞطآٍضز

 .٦ٌسجْٖ٘ پ٘سا ٌّبٕ اُٖبٖٗ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هٖ تَاًس خٌجِ ت زض ثطذٖ اظ حَظُ ّبٕ ًٞبٖٗ خجطاى ذؿبضت ،قسُ ٍ ثسٗي لحبِ
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بٕ ً٘طٍٕ اًؿبًٖ ايبٖٞ. ثِ ّ چِ اظ ًٓط ظهبًٖ ٦ِ نطٜ هٖ قَز ٍ چِ اظ ًٓط يطٍضت اؾت،

 آًْب ثطإ ث٣بء، حط٦ت ثسٍى اق٧بل ٍ ثجبت هَا٣ٞتٌبهِ اختٌبة ًبپصٗط ّؿتٌس. ،ّطحبل

 ا٣ًًبء ٍ ذبتوِ        
 

َا٣ٞتٌبهِ ّبٕ ل٘ؿبًؽ  ٣تٌبهِ  حبلتذبتوِ هٖ ٗبثٌس. اٍل٘ي  حبلت زٍ زضه ظهبًٖ اؾت ٦ِ هست ٗب زٍضُ هَٞا

َا١ٞ ه٣ًٌٖ هٖ گطزز. ثطٕا هثبل، هست ؾبل هٖ ثبقس  زُ هَا٣ٞتٌبهِ ثِ ذبَط ضٍٕ زازى ٥ٗ ٍا٢ِٗ هَضز ت

تجبض آى پبٗبى پصٗطز. َاٌّ٘بهِ اذتطٔا ل٘ؿبًؽ قسُ ه٣ًٌٖ گطزز ٗب ٖا نَضت زض  28ٗب تب ظهبًٖ ٦ِ آذطٗي گ

َا٣ٞتٌبهضٍٗسازّبٕ هعثَض تح١٣  .هٌٟؿد هٖ قَزِ ثَُض ذَز٦بض ، ه
 

ٞؿد هست آى  اتوبمزض ظهبًٖ ههسا٠ پ٘سا هٖ ٦ٌس ٦ِ هَا٣ٞتٌبهِ تَؾٍ ٧ٖٗ اظ َطٞ٘ي ٢جل اظ  ،زٍم تلحب

دبز ح١ قَز َاًس هٌدط ثِ ٗا َا٣ٞتٌبهِ ثطٕا ٧ٖٗ اظ َطٞ٘ي گطزز، هٗوَالً ثَُض  ٞؿد. ٢ٍبٖٗٗ ٦ِ هٖ ت  ز١٘٢ه

َا٣ٞتٌبهِ تٗ٘٘ي هٖ قًَس ٍ هطثٌَ  ٢هَض زض  هثالً ،ثِ ٢هَض زض اخطا ٍ ٣ًى ٥ٗ قطٌ اظ هَا٣ٞتٌبهِزض ه

ؿبضپطزاذت ّبٖٗ ٦ِ هَٖس آًْب ٞطا ضؾ٘سُ، ٍضق٧ؿتگٖ ٍ  َاًس  ٖا ٣تٌبهِ هٖ ت هٖ قًَس. زضحبلٖ ٦ِ هَٞا

 ٞؿدهجٌٖ ثط  ٕا ٦ِ اذُبضِٗ اؾت ثْتط٧ٖٗ اظ اٗي ٢ٍبٕٗ ذبتوِ ٗبثس،  تح١٣ثَُض ذَز٦بض زض ظهبى 

َا٣ٞتٌبهِ زازُ  ثِ ٍا هكرم ٖظهبً ْطٜزض  ٢هَض ثَؾ٘لِ َطٜ زٗگط نَضت ٖسم ثط َطٜ ًوَزىزض  ه

 .قَز
 

و٘ت اؾتح٠َ٣ ٍ تْٗسات َطٞ٘ي ثٗس اظ ا٣ًًبء ٗب ذبتوِ هَا٣ٞتٌبهِ  تَخِ ثِ  . ثطإ هثبل، زض خبٖٗ زاضإ ّا

٣تٌبهِ تَؾٍ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ  آٗب  ٞؿد گطزز،٦ِ زاًف ٌٖٞ ٗب اَالٖبت هحطهبًِ ه٧تَثٖ ٍخَز زاضًس ٍ هَٞا

ف ٌٖٞ ٗب اَالٖبت ٗبزقسُ هٖ ثبقس.  سى زًا ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هتْٗس ثِ هت٢َٝ ًوَزى اؾتٟبزُ ٍ ثبظگطزًا

دبم چٌبًچِ پبؾد هثجت ثبقس زض نَضت وَز ٦ِ هٖ قَز؟ هٖ تَاى ه٣طض ً، اهط هعثَض ثِ چِ ًحَ ًا

َا٣ٞتٌبهِ ٣ًبٕ ه َاًس اظ زاًف ٌٖٞ ٍ اَالٖبت هحطهبًِ اؾتٟبزُ ًوبٗس، ًا -ل٘ؿبًؽ :ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٖ ت

س زاقتزض اٗي نَضت ٥ٗ ل٘ؿبًؽ ٦بهالً پطزاذت قسُ گ٘طًسُ  ي ضا زض اذت٘بض ذَّا . ّوچٌ٘ي ثبٗس ٗا

 ،بًؽ ّبٕ ٞطٖٖ ٗب ح٠َ٣ زٗگط ٦ِ ثِ اقربل ثبلث اُٖبء قس٦ُِ آٗب ل٘ؿ ط ٢طاض زازُ قَزٓهس ً هَئَ

تجبض حتٖ ثٗس اظ پبٗبى ٦ِ قطٍَٖ  تٗ٘٘يٖالٍُ ثط اٗي، . ثٗس اظ ذبتوِ تساٍم هٖ ٗبثٌس ثِ ٢َت  هَا٣ٞتٌبهِٖا

و٘ت  ،هبًٌس ذَز ثب٢ٖ هٖ ح٠َ٣  تساٍمحّٟ هحطهبًگٖ،  قطٌٍ هطثٌَ ثِ ،ثطإ ًوًَِ. هٖ ثبقسزاضٕا ّا

َاث١، حل ٍ هطثٌَ ثِ اؾتٟبزُ اظ ت٧و٘ل تْٗسات ًبقٖ اظ  ،ٞهل اذتالٞبت ّبٕ َطٜ زٗگط، زؾتطؾٖ ثِ ؾ

                                                            
 :ثجٌ٘٘سثطإ هُبلِٗ ث٘كتط  28

“How to Get Royalties After a Patent Has Expired” by Charles A. Weiss and Kenneth R. Corsello at 

www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf 
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قطٍَٖ ٦ِ حتٖ ثٗس اظ ذبتوِ  ،اه٧بى زاضز. ٌسّؿت اظ اٗي ٢ج٘ل تًو٘ي ّبٕ ٖسم ٍضٍز ذؿبضت تَل٘س ٍ

تجبض ذَ َا٣ٞتٌبهِ اٖتجبض آًْب تساٍم هٖ ٗبثس، تٌْب ثطٕا ٥ٗ زٍضُ ذبل ٖا  ز ضا حّٟ ًوبٌٗس. ه
 

 

 مثال
 

ظٍزتط ذبتوِ ٗبثس، اٗي هَا٣ٞتٌبهِ تب ا٣ًًبٕ آذطٗي  ،آهسُخع زض هَاضزٕ ٦ِ هَا٣ٞتٌبهِ ثط اؾبؼ قطٍَٖ ٦ِ هتٗب٢جبً ثِ .1

ا٣ًًبٕ آذطٗي گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ،  تبضٗد اظ ٍ اٖتجبض ذَز ضا حّٟ هٖ ًوبٗس ،گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ

ٍ ح٣ٖ هجٌٖ ثط تَؾِٗ، ؾبذت،  زاضزضا هتٗل١ ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ ٔ تٟبزُ هؿتوط اظ زاًف ٌٖٞ هحطهبًل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ح١ اؾ

٦ِ ثسؾت ذَاّس آٍضز  ،زاذل ٗب ذبضج اظ ٢لوطٍ خٛطاٞ٘بٖٗ ضا زض إ ٞطآٍضزُ، تطٍٗح ٍ ٞطٍـ ّط آًچِ تب ٦ٌَى ؾبذتِ قسُ

  ًساضز.ثِ اظإ ث٘كتط ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ  هب پطزاذت تْٗسٕ ثٍِ ٦بهالً هب ثِ اظإ آى پطزاذت قسُ 
 

ثِ زالٗل ٌٖٞ،  ٌٖٞتٌْب ذَز ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ، ث٧بضگ٘طٕ گَاٌّ٘بهِ اذتطأ ل٘ؿبًؽ قسُ زض ظهٌِ٘  تكر٘مَج١  ثط چٌبًچِ. 2

خٌگ، ا٣ًالة، ّطج ٍ هطج ّبٕ زاذلٖ، ٞدبٕٗ َجٖ٘ٗ ٍ  ،هبًٌسَُض ٚ٘ط حهطٕ ث ،طضاتٖ، ٖلوٖ، ؾ٘بؾٖ ٗب ا٢تهبزٕه٣

اذُبضِٗ ٦تجٖ  زازى ثِ هدطز ٍ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ضا زض ّط ظهبى هٖ تَاًسل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ، هو٧ي ًجبقس ،ضٍٗسازّبٕ هكبثِ زٗگط

 ٞؿد ًوبٗس. 
 

ثطإ تَؾِٗ، ؾبذت  ٦ِٖ اظ َطٜ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ تالقخْبت هتٗبضٖٞ ثطإ پ٘ساٗف اٗي ثبٍض ٍخَز زاقتِ ثبقس چٌبًچِ . 3

 ٞؿد ًوبٗس. هٖ تَاًس اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ضا  ل٘ؿبًؽ زٌّسُ، نَضت ًوٖ گ٘طز ٞطآٍضزُٗب ٞطٍـ 
 

چٌبًچِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض هٗطو اٖالى ٍضق٧ؿتگٖ ٗب آٚبظ ٍضق٧ؿتگٖ ٗب ضؾ٘سگٖ ّبٕ هكبثِ ٗب زض خطٗبى تٗ٘٘ي هسٗط . 4

ٗب ازاضُ  ب ّسٜ اختٌبة اظ ٍضق٧ؿتگٖث زض آٗس، ٗب تحت ٦ٌتطل زازگب٢ُطاض گ٘طز  سام ٢ًبٖٗ زاذلٖ هٗبزل آىًَٔ ا٢ تهِٟ٘ ٗب ّط

ٍضق٧ؿتگٖ ٦ِ هٌتٟٖ  ٢ٍبٕٗثِ خع ، ّبٕ ذَز ضا هت٢َٝ ٦طزُ اًس ٗب اٖتجبض ذَز ضا اظ زؾت زازُ اًس ّبٖٗ ٦ِ پطزاذت قط٦ت

2/1 ضٍظ ثِ ه٘عاى حسا٢ل (60قهت ) زض ََل إقسُ، اظ ث٘ي ضٞتِ ٗب ٍث٣ِ٘ 
توبم ح٢َ٣ٖ ٦ِ ، اضائِ گطزز ثطاثط هجلٙ ازٖب قسُ 1 

٦ِ  س ٍ تب آًدبً، ثسٍى ٢٘س ٍ قطٌ ٍ َٞضاً ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اٖبزُ هٖ قَاُٖب گطزٗسُثِ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ ثطَج١ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ 

ٍ قطٌٍ هٌسضج زض اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ظائل قسُ ٍ توبهٖ تْٗسات هبلٖ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ  ٢َ٘ز تبذ٘طٕ ٦لِ٘ههسا٠ زاقتِ ثبقس، 

هٖ گطزز ٍ اظ تبضٗرٖ ٦ِ ٍضق٧ؿتگٖ ٗبزقسُ هح١٣ ٗب ضؾ٘سگٖ ّبٕ هكبثِ آٚبظ گطزز،  ٢بثل پطزاذتحبل هٖ قَز ٍ َٞضاً 

 س.ًهكوَل ثْطُ هٖ قَ
 

     اُٖبء قسُ، ثِ  گ٘طًسَُج١ اٗي هَا٣ٞتٌبهِ ثِ ل٘ؿبًؽ توبهٖ ح٢َ٣ٖ ٦ِ ثط، 4ٍ  3، 2. ثودطز ذبتوِ ثطَج١ ثٌسّبٕ 5

ثِ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ هتٗل١ ل٘ؿبًؽ زٌّسُ اٖبزُ هٖ گطزز ٍ ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ زض ؾطٗٗتطٗي ق٧ل هو٧ي، توبهٖ اَالٖبت هحطهبًِ 

 ثط ْٖسُٖ ٦ِ تْٗسات اٟٗبٕاظ اؾٌبز ح٢َ٣ٖ ثطإ اَوٌ٘بى اظ  ًؿرِ إ ٍاحسثِ اؾتثٌبٕ ًگْساضٕ تٌْب  ،ثبظ هٖ گطزاًسضا ثِ ٍٕ 

اظ َطٞ٘ي تْٗس ٗب هؿٍَل٘ت زٗگطٕ ثطَج١ اٗي  ٥ٗاؾت. اظ تبضٗد ذبتوِ هعثَض، ّ٘چ  گطزٗسُزضج اٍ زض اٗي هَا٣ٞتٌبهِ 

٢جل اظ ذبتوِ اٗدبز قسُ  اظ َطٞ٘ي ضا اظ تْٗس ٗب هؿٍَل٘ت ٥ٗهَا٣ٞتٌبهِ زض ه٣بثل َطٜ زٗگط ًساضًس. اهب ذبتوِ هَا٣ٞتٌبهِ ّ٘چ 

 ضّب ًوٖ ًوبٗس. 
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 نتيجه گيري    
 

يطٍضتٖ ًساضز ٦ِ ّوِ آًْب زض توبهٖ  هَضز ثحث ٍ ثطضؾٖ ٢طاض گطٞت. اهبهَيَٖبت ثؿ٘بضٕ 

ل٘ؿبًؽ زضج گطزز. ثؿ٘بضٕ اظ آًْب ثؿتگٖ ثِ هَضز ٍ ً٘بظ هُطح قسُ زاضز. آًچِ  29ّبٕ هَا٣ٞتٌبهِ

 ذبلپ٘وبى ٥ٗ ثؿتگٖ ثِ ً٘بظّب، اًتٓبضات ٍ قطاٍٗ  تل٣ٖ هٖ قَز،زض ٥ٗ هَضز ذبل هٌبؾت 

ّبٕ ثبل٣َُ،  تَؾِٗ ٌٞبٍضٕ، ًَٔ ٍ ؾُح حوبٗت، ضٗؿ٥ ؾُحزاضز. َٖاهلٖ ّوچَى اّو٘ت ٍ 

       هُوئٌبً ٣ًكٖ ضا زض  ،اًساظُ ؾطهبِٗ گصاضٕ، اّساٜ ضاّجطزٕ َطٞ٘ي ٍ هَاضزٕ اظ اٗي زؾت

ترهم زض ظهٌِ٘  هٌدولِ، ضقتِ ّبثؿ٘بضٕ اظ  ،ؿبًؽهٖ ًوبٌٗس. ل٘ ءق٧ل زّٖ ثِ هَا٣ٞتٌبهِ اٟٗب

زض نَضت گطز ّن هٖ آٍضز.  ضا ٗطثٍ، ح٠َ٣ )ثَُض ذبل ح٠َ٣ هبل٧٘ت ٧ٞطٕ( ٍ اهَض هبلٖشٌٖٞ 

هطحلِ ؾرت ٍ ثَُض اه٘سٍاضاًِ  هطحلِتٌْب هطحلِ اٍل ثِ ًت٘دِ ضؾ٘سُ اؾت.  ،٥ٗ هَا٣ٞتٌبهِ ا٣ًٗبز

 30تبظُ قطٍٔ قسُ اؾت. ،اخطا ، ٌٖٗٗؾَزآٍض

 

 
 

                                                            
اٗي اهط ضا ًبزٗسُ گطٞت ٦ِ ثؿ٘بضٕ اظ هَاضز ٠َٞ الص٦ط زض ثؿ٘بضٕ اظ  ثط ضٍٕ ل٘ؿبًؽ هٖ ثبقس، ًجبٗس زض حبلٖ ٦ِ توط٦ع اٗي ضاٌّوب 29

 اًَأ زٗگط هَا٣ٞتٌبهِ ّبٕ اًت٣بل ٌٞبٍضٕ ً٘ع هُطح ّؿتٌس.

هتبؾٟبًِ هَا٣ٞتٌبهِ ّب ّوَاضُ ؾَزآٍض ً٘ؿتٌس ٍ هو٧ي اؾت ثِ ٥ٗ زل٘ل ٗب زل٘ل زٗگط، ثب ق٧ؿت هَاخِ قًَس. ثطإ هُبلِٗ زض  30

 :ثجٌ٘٘س٘طٕ اظ اٗي ق٧ؿت ّب ذهَل چگًَگٖ پ٘ف گ
Mark Levy, “Patent Licensing Pitfalls”, http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html, SCP Technology and Growth, 

“Licensing Pitfalls – When Agreements Fail”, http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml  

ٍ 

Todd Dickinson, “How to Avoid Licensing Dangers”, www.managingip.com, November 2001, p 58. 

http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html
http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml
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 رَىمًن َا ي پىدَاي مذاکزٌ.   5

 

 ؿوا تِ قشاسدادٕ دػت هٖ ٗات٘ذ کِ تشإ آى هزاکشُ هٖ ًواٗ٘ذ، ًِ قشاسدادٕ کِ هؼتحقؾ ّؼت٘ذ. 
 

ٌّش دػت٘اتٖ تِ ٗک تَافق دس جاٖٗ اػت کِ ل٘ؼاًغ دٌّذُ  ،هزاکشُ ٗک هَافقتٌاهِ ل٘ؼاًغ فٌاٍسٕ

تش عثق قَ٘د ٍ اػغاء کٌٌذُ ٍ ل٘ؼاًغ گ٘شًذُ تحل٘ل کٌٌذُ حق اػتفادُ اص فٌاٍسٕ ل٘ؼاًغ دٌّذُ 

ذ. ّذف، پاِٗ سٗضٕ ٗک ساتغِ آتٖ اػت کِ تشإ ّش دٍٕ عشف٘ي ساضٖ کٌٌذُ ؿشاٗظ هؼ٘ي هٖ تاؿٌ

)کِ دس ػول  "ـ تاخت تشد "دس هقاتل  "تشد ـ تشد"اى ًت٘جِ ٍ ًْاٗتاً ػَدآٍس تاؿذ. ٗؼٌٖ ّو

، ّن ل٘ؼاًغ دٌّذُ ٍ "تشد ـ تشد"دستشداسًذُ ًت٘جِ تاخت ـ تاخت اػت(. تشإ تذػت آٍسدى ًت٘جِ 

چ٘ض تا  ّش عشف کِ دس ل٘ؼاًغ، گ٘شًذُ تالقَُ تاٗذ تِ اٗي ٍاقؼ٘ت تَجِ داؿتِ تاؿٌذّن ل٘ؼاًغ

ِ تِ ساتغِ اضافِ خَاّذ ًوَد. دسک اٌٗکِ اسصؽ چ٘ؼت ٍ دسک ً٘اصّا ٍ ک اسصؿٖ سا دس اخت٘اس داسد

 31اًتظاسات عشف٘ي دس ٍسٍد تِ اٌٗچٌ٘ي هَافقتٌاهِ إ کل٘ذ ٍسٍد تِ هزاکشات هَفق٘ت آه٘ض هٖ تاؿذ.
 

 فزايىد مذاکزٌ يک مًافقتىامٍ ليساوس    
  

گفتگَ، پ٘ـٌْاد ًوَدى ٍ هؼاهلِ فشاٌٗذ هزاکشُ دستشداسًذُ چْاس هشحلِ هجضاػت: آهادُ ػاصٕ، 

 کشدى.
 

 هشحلِ آهادُ ػاصٕ         
 

       چشا کِ تقشٗثاً جثشاى ٗا فائق آهذى تِ هـکالت ،آهادُ ػاصٕ اػتاحتواالً هْوتشٗي هشحلِ 

. آهادُ ػاصٕ ؿاهل تواهٖ آًچِ دس اٗي ساٌّوا تا تذٗي هٖ تاؿذًاکافٖ غ٘ش هوکي  آهادُ ػاصِٕ

ل٘ؼاًغ گ٘شًذُ تِ ّش دل٘لٖ تِ اٗي  تحث قشاس گشفتِ هٖ ؿَد. ٗؼٌٖ، ل٘ؼاًغ دٌّذُ ٍ اٌٗجا هَسد

ػاصگاس تا اّذاف تجاسٕ هشتَعِ  ،ًت٘جِ تاٗذ سػ٘ذُ تاؿٌذ کِ اًؼقاد ٗک هَافقتٌاهِ ل٘ؼاًغ

تِ گًَِ إ  ،آًْاػت. آًْا تاٗذ ٗکذٗگش سا تِ ػٌَاى ؿشکإ هحتول خَد تِ سػو٘ت ؿٌاختِ تاؿٌذ

 .تذاًذ عشف هقاتل خَدتکو٘ل، تقَٗت ٍ تشآٍسدى اّذاف تجاسٕ سا داسإ قاتل٘ت  ک دٗگشٕکِ ّش ٗ

 

                                                            
 :تثٌ٘٘ذتشإ هغالؼِ ت٘ـتش  31

Alec and Munro, “Disciplined Negotiation: Worldwide”, Les Nouvelles, December, 1997 and Fisher and Ury, 
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ّن اکٌَى تشإ ل٘ؼاًغ دٌّذُ ٍ ل٘ؼاًغ گ٘شًذُ تالقَُ، صهاى آهادُ ػاصٕ جْت ؿشکت دس 

جلؼات سػوٖ پ٘ؾ سٍٕ ها ت٘ي عشف٘ي فشا سػ٘ذُ اػت. تواهٖ اعالػاتٖ کِ تا تذٗي جا دس هشحلِ 

ٍػ٘ؼتش جوغ آٍسٕ ؿذُ اًذ، دس اٗي صهاى قاتل٘ت تْشُ تشداسٕ پ٘ذا هٖ کٌٌذ. تِ هٌظَس آهادُ ػاصٕ 

 سٍؿي ًوَدى ٍ توشکض تش هزاکشات، هالحضات رٗل تغَس ػَدهٌذٕ قاتل تَجِ هٖ تاؿٌذ:
 

  ِاًجام ٗک اسصٗاتٖ اػاػٖ اص اّذاف تجاسٕ ٍ تلو٘ن گ٘شٕ دس اٗي خلَف کِ آٗا هَافقتٌاه

 دس اٗي صهاى تاٗذ تؼ٘٘ي ًوَد کِ ّش پ٘ؾ تشد اّذاف هضتَس هَثش تاؿذ.س ل٘ؼاًغ هٖ تَاًذ د

       هزاکشات چِ هٖ خَاّذ ٗا چِ ًت٘جِ إ تِ ػٌَاى ًت٘جِ هَفق٘ت آه٘ض قلوذاد اص  ٗک اص عشف٘ي

 هٖ گشدد. تِ ػثاست دٗگش، ّذف چ٘ؼت ٍ چِ گًَِ هٖ تَاى تِ اٗي ّذف دػت ٗافت. 

  دٗگش اص هزاکشات چ٘ؼت ٍ تا چِ اًذاصُ تا آًچِ ها تلو٘ن تِ تِ ّو٘ي ًحَ، اًتظاسات عشف

 هتفاٍت تَدُ ٗا ّن پَؿٖ داسد. ،دػت٘اتٖ تِ آى سا داسٗن

   هزاکشُ کٌٌذُ اكلٖ تشج٘حاً تاٗذ ؿخلٖ تاؿذ کِ ساّثشد تجاسٕ کلٖ سا دسک ًواٗذ. تغَس

هالٖ، حقَقٖ ٍ فٌٖ هتـکل اص کاسؿٌاػاى ُ کٌٌذُ اكلٖ تاٗذ تَػ٘لِ ٗک ت٘ن، اٗذُ آل، هزاکش

ّإ ّش ٗک تاٗذ تِ سٍؿٌٖ تؼ٘٘ي گشدد ٍ ّش ٗک اص اػضإ  حواٗت ؿَد. ًقؾ ّا ٍ هؼٍَل٘ت

      ّ٘چ تا  اػضاتگًَِ إ کِ ّ٘چ ٗک اص  ،ت٘ن تاٗذ ّذف کلٖ، تلَٗش جاهغ، سا دسک ًواٗذ

هَسد  ،تغَس غ٘ش قاتل اًتظاس هخالفت ٗا هَافقت ًٌواٗذ، دس حالٖ کِ هَضغ ٍٕهؼالِ إ 

 ًوٖ تاؿذ. خَد هَافقت ػاٗش اػضإ گشٍُ

   دس هَافقتٌاهِ  دادى آًْاخالكِ إ اص هَضَػات کل٘ذٕ تجاسٕ تشإ تحت پَؿؾ قشاس

ل٘ؼاًغ ٍ هَضغ هشتَعِ دس خلَف ّش ٗک اص هَضَػات هضتَس تِْ٘ ؿَد. اٗي ػٌذ 

ذُ هٖ ؿَد.  هْن ػشفلل ّإ هَافقتٌاهِ ٗا جذٍل ؿشٍط ٗا هثٌإ پ٘ـٌْادٕ هَافقتٌاهِ ًاه٘

اػت کِ دس استثاط تا ّش هَضَػٖ، ػال٘تشٗي ) ٗا تْتشٗي ( هَضغ ٍ پاٗ٘ي تشٗي ) ٗا تذتشٗي( 

ػشفلل ّإ اٗي اػت کِ جذٍل تٌذٕ ػولٖ  ػشفلل ّاهَضغ تؼ٘٘ي ؿًَذ. هضٗت دٗگش 

٘ؾ تا تشعثق آى هزاکشات سا ؿشٍع ًوَدُ ٍ پ هٖ تَاًذ دس اکثش هَاسد ػَدهٌذ تاؿذهَافقتٌاهِ 

، تش عثق اػتتشد. دس هقاٗؼِ تا پ٘ؾ ًَٗغ ٗک هَافقتٌاهِ ل٘ؼاًغ کِ هؼوَالً تؼ٘اس هثؼَط 

سا  هؼائل هختلفهٖ تَاى ساحتتش ٍ ػشٗغ تش  ،إ كفحِ پٌجتا  ػشفلل ّإ هَافقتٌاهٔ دٍ

الف  6.2هزاکشُ ًوَد. ٗک ؿوإ کلٖ اص ًوًَِ إ اص ػشفلل ّإ هَافقتٌاهِ دس ضو٘وِ 

 ت. آٍسدُ ؿذُ اػ
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تواٗض ها ت٘ي هشاحل گفتگَ، پ٘ـٌْاد ٍ هؼاهلِ هؼوَالً ٍاضح هٖ تاؿذ، تا ٍجَد اٌٗکِ هوکي اػت 

عشف٘ي آًقذس ػشٗغ هشاحل ٗادؿذُ سا عٖ ًواٌٗذ کِ تواٗض ًاهـخق تِ ًظش تشػذ. حتٖ تا اٗي 

 ٍجَد، آگاّٖ ًؼثت تِ هشحلِ هزاکشاتٖ کِ دس آى ّؼت٘ن، ّوَاسُ اّو٘ت داسد.
 

 هشحلِ گفتگَ        
 

ّإ ػشضِ ؿذُ  ل٘ؼاًغ دٌّذُ إ اػت کِ ٍٗظگٖ ّا ٍ فشكت ،هؼوَالً خلَك٘ت اٗي هشحلِ

تَػظ فٌاٍسٕ سا تثل٘غ هٖ ًواٗذ ٍ ّوچٌ٘ي ل٘ؼاًغ گ٘شًذُ تالقَُ إ اػت کِ اػٌاد ٍ اعالػات سا 

 ،ًذُ٘شل٘ؼاًغ گّوچٌ٘ي هوکي اػت، . کٌذهتؼاقة اًؼقاد ٗک هَافقتٌاهِ حفظ اػشاس هشٍس هٖ 

ت٘اى  سا تِ ل٘ؼاًغ خَددس هَسد اسصؽ ل٘ؼاًغ تشإ تجاست اٍ ٍ ػلت ػالقوٌذٕ  ًظشات خَد

 داسد. اٗي گفتگَ تـکلٖ کلٖ اداهِ هٖ ٗاتذ.
 

 هشاحل پ٘ـٌْاد ًوَدى ٍ هؼاهلِ کشدى        
 

    دس هشحلِ پ٘ـٌْاد ًوَدى، عشف٘ي دس حال تحق٘ق دس هَسد ساتغِ هوکي ٍ ؿشٍط تجاسٕ اكلٖ 

ػَاالت کل٘ذٕ  "چشا ها تاٗذ تِ ؿوا ٗک ل٘ؼاًغ جْاًٖ اًحلاسٕ اػغاء ًواٗ٘ن؟"هٖ تاؿٌذ. 

        پشػ٘ذُ هٖ ؿًَذ، فشض٘ات آصهاٗؾ هٖ ؿًَذ، اّذاف ساّثشدٕ تؼ٘٘ي هٖ گشدًذ ٍ هشصّا هـخق 

 اگش ها ٗک ل٘ؼاًغ". دس هشحلِ هؼاهلِ ًوَدى، اٗي ػَال سا هٖ تَاى هغشح ًوَد؛ گشدًذهٖ 

ضإ اًحلاسٕ جْاًٖ تِ ؿوا اػغاء ًواٗ٘ن، ؿوا ً٘ض تاٗذ هثلغ هقغَع پشداختٖ تِ ٌّگام اه

اگش ها پ٘ؾ "ٍ ل٘ؼاًغ گ٘شًذُ ً٘ض دس پاػخ هٖ تَاًذ اظْاس ًواٗذ کِ  "سا دٍ تشاتش ًواٗ٘ذهَافقتٌاهِ 

الدإ آتٖ پشداخت سا دٍ تشاتش ًواٗ٘ن، پغ ٗک دٍم اص آى تاٗذ دس هقاتل حق االهت٘اصّإ ٍاجة ا

ّإ عالٖٗ سٌّوَى  "تؼذٗل تـَد.ّإ فشاٍسدُ ّإ ل٘ؼاًغ ؿذُ تَػظ ها  فشٍؽ ًاؿٖ اص

کِ تِ  تِ کاس سفتِ رَىمًن اگز ... پسهزاکشُ دس اٌٗجا ًقؾ خَد سا اٗفاء هٖ ًواٌٗذ ٍ دس اٌٗجا 

ً٘ض  وماييَزگز چيزي را ياگذار وکه مگز آوکٍ در مقابل آن چيزي را دريافت ِ رَىمًنػٌَاى 

هَافقت تا پ٘ـٌْاد اسائِ ؿذُ اص جاًة عشف  ،ؿٌاختِ هٖ ؿَد. تشإ ٗک هزاکشُ کٌٌذُ غ٘ش هجشب

      . اػتهقاتل ٍ ػپغ اسائِ ٗک پ٘ـٌْاد جذاگاًِ تِ عشف هقاتل ٍ تؼجة اص سد آى تؼ٘اس آػاى 

       ٗکذٗگش  داسإ تَاًاٖٗ ٍ ّوچٌ٘ي هجال جؼتجَ ٍ ستظ دادى هؼائل تا هجشب، هزاکشُ کٌٌذُ

 رَىمًنًت٘جِ تْتشٕ سا تذػت هٖ آٍسد )حذاقل دس خلَف اٗي هؼائل(.  تٌاتشاٗي،هٖ تاؿذ ٍ 

ٗا  خلق متغيزَاّاٖٗ اػت کِ هٖ تَاًذ اص عشٗق  فشكت ،دٗگشٕ کِ اص اٗي تثادل پذٗذاس هٖ ؿَد
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کل ٍ ًائل ّإ هختلفٖ سا هٖ تَاى دس حل ٗک هـ اٗجاد گضٌِٗ ّإ هختلف تَجَد آٗذ. ساُ حل

هٌجولِ  هَافقتٌاهِقاتل قثَل تشإ عشف٘ي تِ کاس تؼت. تواهٖ ؿشاٗظ کل٘ذٕ  هَافقتٌاهِ إآهذى تِ 

هثالغ ٍ  ٍ تشإ هثال، اًحلاسٕ تَدى ل٘ؼاًغ/ قلوشٍّإ جغشاف٘اٖٗ/ قلوشٍ هَضَػٖ ل٘ؼاًغ /

ٖ ٗس هٖ تَاًذ هتغ٘شّااتتکاهقذاس کوٖ  تکاس تؼتي ٍ ًذهتغ٘ش ،/ حق االهت٘اصّا صهاًثٌذٕ پشداخت ّا

هذٗشٗت ًوَد تا عشف٘ي احؼاع  تغَس خالقاًِ إ ّوِ آًْا سا هٖ تَاى ٍ ًوَدُاٗجاد  سا اضافٖ

تِ تَافقٖ دػت ٗافتِ اًذ کِ تا اّذاف تجاسٕ هخلَف تِ آًْا ّواٌّگٖ داسد ٍ ّواى تشآٌٗذ  کٌٌذ

 .ًاه٘ذُ هٖ ؿَد دتشد ـ تش
 

 َاي طاليي مذاکزٌ رَىمًن    
 

ّا اكَلٖ ّؼتٌذ کِ ّذفـاى اسائِ تؼتِ إ کاستشدٕ تِ هزاکشُ کٌٌذُ تشإ اًجام هزاکشات  سٌّوَى

هٖ تاؿذ. قاػذُ ً٘ؼتٌذ کِ اگش اص آًْا تخغٖ ؿَد، تِ هؼٌإ خاتوِ هزاکشات تاؿذ. تلکِ قلَس دس 

سک ّـذاس هٖ دّذ کِ ً٘اص تِ داؿتي د پ٘شٍٕ اص ٗک سٌّوَى ٗا اجشإ آى تِ هزاکشُ کٌٌذُ كشفاً

 خَاّذ داؿت. ِ اتخار اقذاهات اضافٖ ٗا هتفاٍتكح٘حٖ اص هَقؼ٘ت داؿتِ ٗا احتواالً ً٘اص ت
 

 ّإ دٗگش ؿاهل: اؿاسُ کشدٗن. سٌّوَى اگش ... پغٍ سٌّوَى  خلق هتغ٘شّاها قثالً تِ سٌّوَى 
 

اٗي اهشٕ هغلقاً تٌ٘ادٕ اػت. قشاسدادّإ ل٘ؼاًغ  تالؽ تشإ تِ دػت آٍسدى تشآٌٗذٕ تشد ـ تشد.

ٍ ؿخلٖ تلٌذ هذت تَدُ ٍ چٌ٘ي تِ ًظش      تغَس غ٘شقاتل اجتٌاتٖ دستشداسًذُ سٍاتظ فٌٖ، تجاسٕ

. ضشٍسٕ اػتفقتٌاهِ اتشإ هَفق٘ت هَ ،خـٌَدٕ ٍ سضاٗت عشف٘ي اص تَافق حاكلِهٖ سػذ کِ 

هٖ ؿَد ٍ دس كَست  جثشاى تٖ ػذالتٖ هلوَعْاٗت تشإ عشف ًاساضٖ اغلة دچاس افشاط تٌ٘

، اگش هتَجِ ّش دٍ ًثاؿذ، اص تواهٖ هٌافغ پ٘ـ٘ي ٘يعشف ٖ اصتحقق اٗي اهش، احتواالً صٗاى تشإ ٗک

دس اٗي گًَِ دس ٍاقغ ً٘ؼت ٍ  غ٘ش قاتل اجتٌاب ٕاهش ،ت٘ـتش خَاّذ تَد. سٍٕ ّن سفتِ، تَافق

 تَدُ اػت!هَافقتٌاهِ ذم اًؼقاد ػ ،تشد ـ تشد تشإ ّش دٍ عشف هَاسد، تشآٌٗذ
 

اٗي  تؼ٘٘ي ػال٘تشٗي )ٗا تْتشٗي( هَضغ ٍ پاٗ٘ي تشٗي )ٗا تذتشٗي( هَضغ دس خلَف ّش هَضَع.

تخـٖ اص هشحلِ آهادُ ػاصٕ تشإ هزاکشُ هٖ تاؿذ ٍ ؿاهل تـخ٘ق ٍ ستثِ تٌذٕ هَضَػات اص 

اػت.  اص ًظش عشف هقاتلًظش اّو٘ت ًؼثت تِ ٗکذٗگش ٍ ّوچٌ٘ي پ٘ؾ تٌٖ٘ ًوَدى هَاسد تا اّو٘ت 

گشدٗذ، تذٗي هؼٌا ًوٖ تاؿذ کِ اگش دس هزاکشات پاٗ٘ي تشٗي هَضغ ً٘ض اتخار ًتغَس خَدکاس اٗي اهش 

        هزاکشُ کٌٌذُ تاٗذ هزاکشات سا قغغ ًواٗذ. تا تَجِ تِ اٌٗکِ اٗي ٗک سٌّوَى اػت ٍ ًِ ٗک قاػذُ، 
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هزاکشُ کٌٌذُ تاٗذ تِ اقٌاع تشػذ کِ دالٗل خَتٖ دس پزٗشؽ هَضؼٖ کوتش اص پاٗ٘ي تشٗي هَضغ 

جلؼِ سا تغ٘٘ش دادُ اػت. ٍجَد داسد. احتواالً اعالػات جذٗذ پاٗ٘ي تشٗي هَضغ تؼ٘٘ي ؿذُ قثل اص 

ٗا دس خلَف هَضَع دٗگشٕ، هزاکشُ کٌٌذُ ًت٘جِ تْتشٕ ًؼثت تِ ػال٘تشٗي هَضغ تذػت آٍسدُ 

، هزاکشُ کٌٌذُ هٖ تَاًذ تِ کوتش اص ًت٘جِ هغلَب دس دس کلاػت ٍ تٌاتشاٗي سٍٕ ّن سفتِ ٍ 

ً٘ؼت ٍ/ٗا تذٗي  خلَف اٗي هَضَع سضاٗت دّذ. ٗا اٌٗکِ اٗي هَضَع تشإ هزاکشُ کٌٌذُ هْن

ؿذُ هَافقتٌاهِ جاهغ قاتل دػت٘اتٖ کِ اػت ٍ ّن اکٌَى  تحت تشسػٖ خاعش کِ آخشٗي هَضَعِ

 .اػتتَجِ٘ پزٗش تقثل آى ، اػت
 

اٗي اهش هشتَط تِ سٌّوَى پ٘ـ٘ي هٖ تاؿذ ٍ  جاُ علة تاؿ٘ذ اها اص اػتثاس خَد هحافظت ًواٗ٘ذ.

 ،(پ٘ـٌْاد)تاال تشدى  ، دس حالٖ کِ ػکغ آىتذٗي هؼٌاػت کِ قثَل هَضغ پاٗ٘ي تش هوکي اػت

دس  ،دالس تاؿذ 50،000هؼوَالً غ٘ش هوکي هٖ تاؿذ. اگش ق٘وت سػوٖ تشإ ٗک هشػذع تٌض جذٗذ 

دالس ًواٗذ، اٗي تٌْا لحظِ إ قثل اص آى خَاّذ  35،000حالٖ کِ خشٗذاس پ٘ـٌْاد خشٗذ آًشا تِ ق٘وت 

تَد کِ کاسؿٌاع فشٍؽ تا خشٗذاس تؼذٕ ٍاسد هزاکشُ ؿَد. جاُ علثٖ تؼ٘اس ػالٖ اػت ٍلٖ ًِ 

آًقذس جاُ علة کِ پ٘ـٌْادهاى تثذٗل تِ پ٘ـٌْادٕ غ٘ش ٍاقغ تٌ٘اًِ ؿَد ٍ دس ٍاقغ اػتثاس خشٗذاس 

پشداخت  تش سٍٕتلکِ تِ جإ اٗي پ٘ـٌْاد، خشٗذاس هٖ تَاًذ سا، اگش اص ت٘ي ًثشد، تِ خغش ت٘اًذاصد. 

دالس هَافقت ًواٗذ ٍ ػپغ تشإ اػتفادُ اص خذهات پغ اص فشٍؽ توذت ٗکؼال تغَس  45،000هثلغ 

ساٗگاى، افضاٗؾ هذت ٍاساًتٖ توذت ٗکؼال، استقاء ػ٘ؼتن سادَٖٗٗ/ لَح فـشدُ، ًلة ه٘لِ تکؼل ٍ 

تا تِ  متغيزَا را خلق وماييدهَاسدٕ اص اٗي دػت، هزاکشُ خَد سا اداهِ دّذ. تِ ػثاست دٗگش، 

 تْتشٕ دػت ٗات٘ذ. اهِهَافقتٌ
 

اٗي تْتشٗي ًت٘جِ  .هتغ٘شّإ تجاسٕ کِ تشإ ؿوا اسصاى ٍلٖ تشإ عشف دٗگش تا اسصؽ هٖ تاؿٌذ

 حاکٖ اص احتوال  ،دس حال خشٗذاسٕهشػذع دػت دٍمِ  دس خلَفاػت. گضاسؽ هٌْذع هؼتقل 

ـٌْاد خشٗذ اتَهث٘ل تاؿذ. خشٗذاس هٖ تَاًذ پ٘هٖ دالس  10،000تؼو٘شاتٖ تا هثلغ ً٘اص تِ اًجام 

چشا کِ  ،ًواٗذ تا اٗي پ٘ـٌْاد هَافقت هٖ گاساطهضتَس سا تِ ؿشط اًجام تؼو٘شات اسائِ کٌذ ٍ احتواالً 

        کاسّإ کوٖ سا دس دػت اًجام داسًذ ٍ قغؼات ٗذکٖ هَسد ً٘اص صٗاد ً٘ؼتٌذ ٍ ،تؼو٘شکاساى

ق٘وت ػوذُ فشٍؿٖ اػت. اٗي تْتشٗي هتغ٘ش دس ت٘ي تواهٖ هتغ٘شّاػت. تشإ  ،ّإ آًْا ً٘ض ق٘وت

 ٍلٖ تشإ دٗگشٕ اسصاى اػت. ،ٗک عشف تا اسصؽ هٖ تاؿذ
 

  .ّؼتٌذ قاتل هزاکشُّؤ اهَس  ٍ ٍحٖ هٌضل ً٘ؼت اهشّٕ٘چ ًْاٗتاً اٌٗکِ 
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 آهذُ 6.3ضو٘وِ دس إ تشإ تَض٘ح ت٘ـتش اكَلٖ کِ فَقاً دس هَسد آًْا تحث ؿذ، پشػؾ ًاهِ 

کِ ًـاى هٖ دّذ ها اغلة دس حال هزاکشُ ّؼت٘ن خَاُ تا ّوکاساًواى، خَاُ تا اػضإ خاًَادُ ٗا 

ّاٖٗ کِ  ّا توشٗي دس هَقؼ٘ت ػالتَجِ تِ هغاصُ داساى هحلٖ. هوکي اػت تؼ٘اسٕ اص ها تا 

 6.4تلَست سٍصاًِ تا آًْا دسگ٘ش تَدُ اٗن، راتاً هزاکشُ کٌٌذگاى صتذُ إ تاؿ٘ن. ضو٘وِ 

ّإ ٗاؿذُ دس ٗک هزاکشُ ل٘ؼاًغ  کِ تشإ تکاسگ٘شٕ هْاستاػت هزاکشاتٖ  پٌذّاٖٗ دستشداسًذٓ 

ا کِ آًْا چش ،هٖ تاؿٌذ. ًکات هضتَس هَجض، تٖ ً٘اص اص تَك٘ف ٍ دسخَس هغالؼِ ّؼتٌذ ٍاقؼٖ هف٘ذ

      عشف٘ي هَافقتٌاهِ ل٘ؼاًغ دس تذػت آٍسدى تِ کوک کٌٌذُ تَدُ ٍ  ،دس دسک اّو٘ت ٍ قذست هزاکشُ

 ذ.ٌ، هؼاػذت هٖ ًواٗهؼتحق آى ّؼتٌذکِ  تَافقٖ
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 .   ضمائم6
 

  32فکري مالکيت حقوق   .6.6   
 

 تلب٤ٚش ٚ ٘بٟٔب ػالئٓ، ٚ ٞٙش٢ ٚ ادث٣ آثبس اختشاػبت،: داسد اؿبسٜ فىش٢ ٞب٢ آفش٤ٙؾ ثٝ فىش٢ ٔبِى٥ت

 ؿبُٔ وٝ كٙؼت٣ ٔبِى٥ت: ؿٛد ٣ٔ تمؼ٥ٓ ؿبخٝ دٚ ثٝ فىش٢ ٔبِى٥ت حمٛق. تدبست دس اػتفبدٜ ٔٛسد

 ٚ اػت خغشاف٥ب٣٤ ٞب٢ ٘ـبٖ ٚ كٙؼت٣ ٞب٢ عشح تدبس٢، ػالئٓ اختشاػبت، ثشا٢ اختشاع ٞب٢ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ

 آثبس ٞب، ف٥ّٓ ٞب، ٕ٘ب٤ـٙبٔٝ ٚ اؿؼبس ٞب، سٔبٖ لج٥ُ اص ادث٣ آثبس ؿبُٔ وٝ ٞٙش٢ ٚ ادث٣ حمٛق

. ٔؼٕبس٢ اػت ٞب٢ عشح ٚ ٞب ٔدؼٕٝ ٚ ػىؼٟب ٞب، ٘مبؿ٣ عشحٟب، لج٥ُ اص ٞٙش٢ آثبس ٔٛػ٥م٥ب٣٤،

 وٙٙذٌبٖ ت٥ِٛذ اخشا٤ـبٖ، ٘ؼجت ثٝاخشاوٙٙذٜ  ٞٙشٔٙذاٖ ؿبُٔ ٞٙش٢ ٚ ادث٣ حمٛق ثٝ ٔشتجظ حمٛق

 .٣ٔ ؿٛد ،آٟ٘ب ت٤ّٛض٣٘ٛ٤ ٚ ساد٣٤ٛ٤ ٞب٢ ثش٘بٔٝ ٘ؼجت ثٝ وٙٙذٌبٖ پخؾكٛت٣ ٚ  كفحبت
 

 ؿذٖ ٤ىٙٛاخت عشف حشوت ثٝ حبَ دس وـٛسٞب اغّت فىش٢ ٔبِى٥ت ثٝ ٔشثٛط لٛا٥٘ٗ وٝ حب٣ِ دس

 ٤ه ثب وـٛسٞب اص ٌش٣ٞٚ ٔـشٚط ثٝ ا٤ٙىٝ ،ا٢ ٔٙغمٝ ٤ب( ) داخ٣ّ) ٣ّٔ ثغٛس ،٤بدؿذٜ لٛا٥٘ٗ اػت،

 ثٝ ٔحذٚد آٟ٘ب اثش ٔٛسد وٝ حؼت ا٘ذ ٔب٘ذٜ ثبل٣ (ثبؿٙذ ٕ٘ٛدٜ ٔٛافمت ا٢ ٔٙغمٝ فىش٢ ٔبِى٥ت لبٖ٘ٛ

لضب٣٤  حٛصٜ ٤ه دس وٝ فىش٢ ٔبِى٥ت حمٛق ثٙبثشا٤ٗ. ثبؿذ ٣ٔ ٔٙغمٝ ٤ب وـٛس ٤ه ػشص٣ٙ٥ٔ ٔشصٞب٢

 .ثبؿٙذ ٣ٔ ٔؼتجش لضب٣٤ حٛصٜ آٖ دس تٟٙب ٌشد٘ذ، ٣ٔ تحل٥ُ خبف
 

 اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ        
 

 ٤بدؿذٜ اختشاع خٛاٜ ،ٌشدد ٣ٔ اػغبء اختشاع ٤ه ثشا٢ وٝ ا٘حلبس٢ اػت حم٣ اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ

 (تبص٣ٌ) خذ٤ذ ثٛدٖ ،(ػٛدٔٙذ٢) كٙؼت٣ وبسثشد داسا٢ ٤ٚظ٣ٌ ثب٤ذ وٝ فشا٤ٙذ خٛاٜ ،ثبؿذ فشآٚسدٜ

اختشاع تب٥ٔٗ  ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٤ه. لجَٛ ثبؿذ لبثُ( ثٛدٖ ثذ٣ٟ٤ غ٥ش) "اثتىبس٢ ٌبْ" ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٤ه ٚ ثبؿذ

                                                            
 اػتخشاج ؿذٜ اص: 32

“What is Intellectual Property?” WIPO Publication Number 450 (E) IISBN 92-805-1155-4  

 ٔٙجغ اػتخشاج ؿذٜ: ا٤ٗ اص وٝ ثٝ اػتثٙب٢ ثخؾ ٔشثٛط ثٝ اػشاس تدبس٢
 “Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized Exporters” published by the International 

Trade Centre and the World Intellectual Property Organization, Geneva 2004. 

 : ٚ ثٝ ٤ٚظٜ ثٝ ا٘تـبسات www.wipo.int/sme٘ـب٣٘ ا٤ٙتش٘ت٣ ثٝ ٕٞچ٥ٙٗ ٔشاخؼٝ و٥ٙذ 
“Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises”, WIPO publication 

No. 900, “Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises”, WIPO 

publication No. 498 and “Creative Expression: An Introduction to Copyright for Small and Medium-sized 

Enterprises”, WIPO publication No. 918, “Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and 

Medium-sized Enterprises”, WIPO publication No. 917. 

 

http://www.wipo.int/sme
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 ثجت تبس٤خ اص ػبَ 20 و٣ّ ٔحذٚد، ثغٛس دٚسٜ ٤ه ثشا٢ حٕب٤ت. ثبؿذ ٣ٔ آٖ ٔبِه ثشا٢ وٙٙذٜ حٕب٤ت

 . ٌشدد ٣ٔ اػغبء اظٟبس٘بٔٝ،
 

 ٔٙغ ثٝ ٘ؼجت ا٘حلبس٢ حك داسا٢ اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٔبِه وٝ ٔؼٙبػت ثذ٤ٗ اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ حٕب٤ت

 دس ٔؼٕٛالً ا٤ٗ حمٛق. داسد اختشاع سا ٚاسدات ٤ب فشٚؽ فشٚؽ، ثشا٢ ا٤دبة اػتفبدٜ، ا٤دبد، اص د٤ٍشاٖ

ثب  اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٘مض ٕ٘ٛدٖٔتٛلف  كالح٥ت ٞب، ٘ظبْ اغّت دس وٝ ؿٛ٘ذ ٣ٔ اخشاء دادٌبٜ

       دػٛا٢ عشح اص پغ سا اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ تٛا٘ٙذ ٣ٔ ٕٞچ٥ٙٗ دادٌبٜ ٞب د٤ٍش، عشف اص. آٟ٘بػت

 .ٕ٘ب٤ذ اػالْ ٔؼتجش غ٥ش ؿخق ثبِث، تٛػظ آ٥ٔض ٔٛفم٥ت
 

اػت خلٛف  دس ا٤ٗ ٥ٌش٢ تل٥ٕٓ حك داسا٢ اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٔبِهحٕب٤ت اص اختشاع،  دس عَٛ دٚس٠

    اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٔبِه. فبلذ حك ٔضثٛس اػت وؼ٣ چٝ ٚ اػتفبدٜ ٕ٘ب٤ذ اص آٖ تٛا٘ذ ٣ٔ وؼ٣ چٝ وٝ

ٔٛسد تٛافك عشف٥ٗ  ؿشا٤ظ سا ثش عجك اختشاع اص اػتفبدٜ ٥ِؼب٘غ ٤ب د٤ٍش ٔدٛص اعشاف ثٝ تٛا٘ذ ٣ٔ

 خٛاٞذ اختشاع خذ٤ذ ٔبِه وٝ د٤ٍش٢ ثفشٚؿذ ؿخق ثٝ سا اختشاع حك تٛا٘ذ ٣ٔ ٕٞچ٥ٙٗ ٔبِه. ثذٞذ

 أٛاَ اص خضئ٣ اختشاع ٚ پز٤شد ٣ٔ پب٤بٖ آٖ حٕب٤ت اص اختشاع، ٌٛا٥ٞٙبٔٝ كٛست ا٘مضب٢ ٤ه دس. ؿذ

 ثشا٢ اختشاع ٚ ٥٘ؼت اختشاع ثٝ ٘ؼجت ا٘حلبس٢ حمٛق داسا٢ ث٥ؾ اص ا٤ٗ ٔبِه٤ؼ٣ٙ  ؿٛد. ٣ٔ ػ٣ٕٔٛ

 .لشاس ٣ٔ ٥ٌشد ػْٕٛ دس دػتشع د٤ٍشاٖ تٛػظ تدبس٢ ثشداس٢ ثٟشٜ
 

 اعالػبت ،آٟ٘ب اص اختشاع اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ حٕب٤ت اصا٢ دس ٔٛظفٙذ اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ داس٘ذٌبٖ تٕب٣ٔ

 ا٤ٗ. ٕ٘ب٤ٙذ افـبء خٟبٖ دس ف٣ٙ دا٘ؾ و٣ّ ثذ٘ٝ غٙب٢ ٔٙظٛس ثٝ ٚ ػ٣ٕٔٛ ثغٛس سا اختشاػـبٖ ثٝ ٔشثٛط

. ؿٛد ٣ٔ د٤ٍشاٖ دس ث٥ـتش خالل٥ت ٚ آفش٤ٙؾ ثبػث ػ٣ٕٔٛ، دا٘ؾِ افضا٤ؾِ حبَِ دس ٥ٕٞـٝ ٔدٕٛػٝ

ثب  اعالػبت وٙٙذٜ ثّىٝ اسائٝ ،ٔبِه تب٥ٔٗ وٙٙذٜ حٕب٤ت ثٝ تٟٙب ٘ٝ اختشاع ٞب٢ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ؿىُ، ثذ٤ٗ

 .ثبؿٙذ ٣ٔ ٔختشػ٥ٗ ٚ ٔحممبٖ آ٤ٙذٜ ٘ؼّٟب٢ ثٝ اِٟبْ ٞب٣٤ ٚ اسصؽ
 

 و٣ّ ثغٛس اختشاع ثجت اظٟبس٘بٔٝ. ثبؿذ ٣ٔ اختشاع اظٟبس٘بٔٝ ثجت ،اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ حفظ دس ٌبْ ا٥ِٚٗ

 تٛك٥ف ٚ ص٥ٔٙٝ ؿبُٔ ثب٤ذ ؛اػت آٖ ف٣ٙ ص٥ٔٙٝ اص ا٢ ٘ـب٘ٝ ٕٞچ٥ٙٗ ٚ اختشاع ػٙٛاٖ داس٘ذٜدسثش

 ف٣ٙ ؿبخٝ دس ٔتٛػظ دسن ثب ؿخل٣ وٝ ٘ح٢ٛ ثٝ ،ثبؿذ وبف٣ خضئ٥بت ٚ سٚؿٗ صثب٣٘ ثب اختشاع

 ٔؼٕٛالً تٛك٥فبت ٤بدؿذٜ. ثؼبصد دٚثبسٜ آ٘شا ٤ب ٕ٘ٛدٜ اػتفبدٜ اختشاع اص ثتٛا٘ذ ،ٔشثٛط ثٝ اختشاع

       اختشاع ثٟتش تٛك٥ف ٔٙظٛس ثٝ ٕ٘ٛداسٞب ٤ب ٞب، ٘مـٝ عشحٟب، لج٥ُ اص ثلش٢ تٛض٥حبت ثب ٕٞشاٜ

      حٕب٤ت٣ ٔحذٚدٜ وٝ اعالػبت٣ ٤ؼ٣ٙ اػت، ٔختّف٣ ادػبٞب٢ اس٘ذٜددسثش ٕٞچ٥ٙٗ اظٟبس٘بٔٝ. ثبؿٙذ ٣ٔ

  .ٕ٘ب٤ٙذ ٣ٔ سا تؼ٥٥ٗ اختشاع ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٚػ٥ّٝ اػغب ؿذٜ ثٝ
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 تدبس٢ ػالئٓ        
 

 ؿخق ثٛػ٥ّٝ ٔؼ٣ٙ٥ خذٔبت ٤ب وبالٞب دٞذ ٣ٔ ٘ـبٖ وٝ اػت وٙٙذٜ ٔتٕب٤ض ٘ـب٣٘ تدبس٢، ػالٔت

 ٚ تـخ٥ق دس وٙٙذٌبٖ ٔلشف ثٝ ٘ظبْ ا٤ٗ. اػت ٌشد٤ذٜ اسائٝ ٤ب ؿذٜ ت٥ِٛذ خبف ؿشوت٣ ٤ب

 ٤ب خذٔت ٔضثٛس وٝ فشآٚسدٜ و٥ف٥ت ٚ ٔب٥ٞت وٝ چشا ،ٕ٘ب٤ذ ٣ٔ وٕه خذٔت ٤ب فشآٚسدٜ ٤ه خش٤ذ

 .اػت آ٘بٖ ٥٘بصٞب٢ پبػخ٢ٍٛ ؿذٜ، دادٜ ٘ـبٖ آٖ فشد ثٝ ٔٙحلش تدبس٢ ػالٔت ثٛػ٥ّٝ
 

 ثٕٙظٛس آٖ ٤ب اص اػتفبدٜ ا٘حلبس٢ حك تض٥ٕٗ اص عش٤ك ػالٔت، آٖ ٔبِه ثٝ تدبس٢ ػالٔت ٤ه

 ٔذت. وٙذ حٕب٤ت ٣ٔ پشداخت، اصا٢ دس آٖ اص اػتفبدٜ ثشا٢ د٤ٍش٢ تد٤ٛض ٤ب خذٔبت ٚ وبالٞب ت٥ٕض

 ٕٞٛاسٜ ،ٔشثٛعٝ اِضحٕٝ حك پشداخت اصا٢ ٣ٔ تٛاٖ دس سا تدبس٢ ػالٔت ٤ه ٚ ٔتفبٚت اػت حٕب٤ت

 كالح٥ت ،ٞب ٘ظبْ اغّت دس وٝ آ٤ذ ٣ٔ ػُٕ ثٝ دادٌبٜ ثٛػ٥ّٝ تدبس٢ ػالٔت اص حٕب٤ت. ٕ٘ٛد تٕذ٤ذ

 .ٞؼتٙذ سا داسا تدبس٢ ػالٔت ٘مض ٔٙغ
 

 ٕٔىٗ آٟ٘ب. ؿٛ٘ذ تـى٥ُ اػذاد ٤ب حشٚف ٚاطٌبٖ، اص تشو٥ج٣ ٤ب ٚاطٜ ٤ه اص تٛا٘ٙذ ٣ٔ تدبس٢ ػالئٓ

 كٛت٣ ػالئٓ وبالٞب، ثٙذ٢ ثؼتٝ ٚ ؿىُ لج٥ُ اص ثؼذ٢ ػٝ ػالئٓ ٕ٘بدٞب، عشحٟب، داس٘ذٜدسثش ،اػت

       ػٙٛاٖ ثٝ ٔٛسد اػتفبدٜ سٍٟ٘ب٢ ٤ب خٛؽ ٞب٢ سا٤حٝ آٚا٣٤، ٚ ٔٛػ٥م٥ب٣٤ اكٛات لج٥ُ اص

 ٚ وبالٞب تدبس٢ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٔٙجغ وٝ تدبس٢ ػالئٓ ثش ػالٜٚ. ثبؿٙذ ٔتٕب٤ضوٙٙذٜ ٞب٢ ٤ٚظ٣ٌ

 اتحبد٤ٝ ٤ه ٔبِى٥ت وٝ تحت خٕؼ٣ ػالئٓ. داس٘ذ ٚخٛد ٥٘ض د٤ٍش ػالئٓ اص ٘ٛع چٙذ٤ٗ ٞؼتٙذ، خذٔبت

 تؼ٥٥ٗ ٞب٢ ػب٤ش ٤ٚظ٣ٌ ٚ و٥ف٥ت اص ػغح٣ دادٖ ٘ـبٖ ثشا٢ خٕؼ٣ ػالٔت اص آٖ اػضب٢ ٞؼتٙذ ٚ

 وٝ ٞب٣٤ ٘بْ ثشد اتحبد٤ٝ ٣ٔ تٛاٖ اص ،ثشا٢ ٔثبَ وٙٙذ. ٣ٔ اػتفبدٜ ٔضثٛساتحبد٤ٝ  ؿذٜ تٛػظ

 دٞب٢ساػتب٘ذا سػب٤ت ثشا٢ ٥٘ض تض٣ٙ٥ٕ ػالئٓ. ٞؼتٙذ ٔؼٕبساٖ ٤ب ٟٔٙذػ٥ٗ حؼبثذاساٖ، ٕ٘ب٤ٙذٜ

 ثٝ تٛاٖ ٣ٔ تض٣ٙ٥ٕ سا ػالئٓ. ؿٛ٘ذ ٔحذٚد ٣ٕ٘ ػض٤ٛت ثٝ ٣ِٚ اػغبء ٣ٔ ٌشد٘ذ، ا٢ ؿذٜتؼش٤ف

 ثبثت ٕ٘ب٤ذ،خبك٣  ؿذٜ تؼ٥٥ٗ اػتب٘ذاسدٞب٢ ثب سا ثحث ٔٛسد ٞب٢ فشآٚسدٜوٝ تغبثك  ؿخل٣ ٞش

 ٔثب٣ِ ا٘ذ، ؿذٜ ٚالغ لجَٛ ٔٛسد ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ثغٛس وٝ ISO 9000 و٥ف٥ت اػتب٘ذاسدٞب٢. ٕ٘ٛد اػغبء

  .ا٘ذ ؿذٜ ؿٙبختٝ ثٝ سػ٥ٕت ٚػ٥ؼ٣ ثغٛس وٝ ٞؼتٙذ ػالئٓ تض٣ٙ٥ٕ اص
 

  كٙؼت٣ ٞب٢ عشح        
 

 اػت ٕٔىٗ عشح. ثبؿذ ٣ٔ ؿ٣ء ٤ه ص٤جب٣٤ ٚ تضئ٣ٙ٥ ٞب٢ ٤ٚظ٣ٌ ثٝ ٔشثٛط ،كٙؼت٣ عشح ٤ه

         دٚ ثؼذ٢ ٞب٢ ٤ٚظ٣ٌ ٤ب ء ؿ٣ ٤ه ظبٞش ٤ب ؿىُ لج٥ُ ثؼذ٢ اص ػٝ ٞب٢ ٤ٚظ٣ٌ داس٘ذٜدسثش
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 ٞب٢ فشآٚسدٜ اص ٚػ٥ؼ٣ ٌؼتشٜ دس كٙؼت٣ عشحٟب٢. ثبؿذ سً٘ ٤ب اٍِٛٞب، خغٛط ٔٗ خّٕٝ

 خٛاٞشآالت ػبػتٟب، تب ٌشفتٝ پضؿى٣ ٚ ف٣ٙ اثضاس اص ؿٛد؛ ٣ٔ ٌشفتٝ وبس ثٝ دػت٣ كٙب٤غ ٚ كٙؼت٣

 ٔؼٕبس٢؛ ػبختبسٞب٢ ٚ ٘م٥ّٝ ٚػب٤ُ تب ٌشفتٝ ثشل٣ ٚػب٤ُ ٚ خب٣ٍ٘ ِٛاصْ اص د٤ٍش، ِٛوغ الالْ ٚ

 حمٛل٣، ٘ظبٟٔب٢ اوثش دس حٕب٤ت تحل٥ُ ثشا٢. سفب٣ٞ وبالٞب٢ تب ٌشفتٝ ٔٙؼٛخبت عشحٟب٢ اص

 كٙؼت٣ عشح ٤ه وٝ ٔؼٙبػت ثذ٤ٗ ا٤ٗ. ثبؿذ وبسثشد٢ غ٥ش ٚ اك٥ُ ٤ب خذ٤ذ ثب٤ذ كٙؼت٣ عشح

-٣ٔ اضبفٝ ؿ٥ئ٣ ثٝ كٙؼت٣ ٤ه عشح وٝ ف٣ٙ ٤ٚظ٣ٌ ٞشٌٛ٘ٝ ٚ اػت ظبٞش٢ ٔب٥ٞت٣ داسا٢ اكٛالً

 .ثبؿذ ٣ٕ٘ حٕب٤ت ٔٛسد ٕ٘ب٤ذ،
 

 وٝ حمٛل٣ ؿخق ٤ب حم٥م٣ ؿخق ـ ٔبِه ثٝ دس كٛست تحت حٕب٤ت لشاس ٌشفتٗ عشح٣ كٙؼت٣،

 ٔمبثُ دس ا٘حلبس٢ حك داسا٢ ٢ٚ ٣ٔ ؿٛد وٝ دادٜ اع٥ٕٙبٖ اػت ـ ٕ٘ٛدٜ ثجت سا كٙؼت٣ عشح

 .ثبؿذ ٣ٔ ثبِث اؿخبف تٛػظ عشح اص ٔدبص غ٥ش تم٥ّذ ٤ب تىث٥ش
 

 تدبس٢ اػشاس        
 

 ػش تٛاٖ ٣ٔ سا ؿشوت ٤ه ثشا٢ سلبثت٣ داسا٢ِ ٔض٤تِ ٔحشٔب١٘ تدبس٢ اعالػبت ٞشٌٛ٘ٝ و٣ّ، ثغٛس

 عشح ٤ب تشو٥ت لج٥ُ اص ،ثبؿذ ف٣ٙ ٔٛضٛػبت ثٝ ٔشثٛط اػت ٕٔىٗ تدبس٢ ػش ٤ه. دا٘ؼت تدبس٢

 ٔٛاسد. ثبؿذ ضشٚس٢ خبف ػ٥ّٕبت٣ اخشا٢ ثشا٢ وٝ 33ف٣ٙ دا٘ؾ ٤ب ت٥ِٛذ سٚؽ ٤ه ،فشآٚسدٜ ٤ه

 ٘تب٤ح ػبخت، فشا٤ٙذٞب٢ ؿبُٔ ،ثبؿٙذ ٣ٔ حٕب٤ت تحت تدبس٢ اػشاس ػٙٛاٖ تحت وٝ ٔتذا٣ِٚ

 فٟشػت ٔـتش٤بٖ، ٚ وٙٙذٌبٖ تب٥ٔٗ فٟشػت ٔـتش٤بٖ، ثٝ ٔشثٛط اعالػبت ثبصاس، ٚضؼ٥ت ٔغبِؼٝ

 ٞب٢ عشح تج٥ّغبت٣، ساٞجشدٞب٢ تدبس٢، ساٞجشدٞب٢ تدبس٢، ٞب٢ عشح ٔب٣ِ، اعالػبت ٞب، ل٥ٕت

 ٔؼٕبس٢، عشح ٞب٢ ٞب، اٍ٘بسٜ عشح ٞب، تٛص٤غ، ٞب٢ سٚؽ فشٚؽ، ٞب٢ سٚؽ ٚ ٞب عشح ثبصاس٤بث٣،

 .ٞؼتٙذ غ٥شٜ ٚ ٞب ٘مـٝ ،(وبس ثش٘بٔٝ)  ا٥ِٚٝ ٞب٢ عشح
 

 ؿشا٤ظ ٚاخذ أش٢ ا٤ٙىٝ ثشا٢ ،دس وـٛسٞب٢ ٔختّف ثب ٤ىذ٤ٍش فشق ٣ٔ وٙٙذ ؿشا٤ظ وٝ حب٣ِ دس

 اعالػبت وٝ اػت ا٤ٗ ثش ٔج٣ٙ ٤بدؿذٜ ؿشا٤ظ. داس٘ذ ٚخٛد و٣ّ اػتب٘ذاسدٞب٢ ؿٛد، تدبس٢ ػش

 ،٤بفت ٣ٔ ؿٛ٘ذ آػب٣٘ ثٝ ٤ب ا٘ذ ؿذٜ ؿٙبختٝ و٣ّ ثغٛس وٝ اعالػبت٣. ثبؿذ ػش٢ ٚ ٔحشٔب٘ٝ ثب٤ذ

آٌب٣ٞ ٤بفتٗ ٘ؼجت ثٝ  وٝ اعالػبت٣ حت٣ دس خلٛف. ثبؿٙذ ٣ٕ٘ حٕب٤ت لبثُ ،تدبس٢ ػش ػٙٛاٖ ثٝ

 ػش٢ ٤ب ٔحشٔب٣ٍ٘ حفظ ثشا٢ سا ٔٙبػج٣ ٥ٌشا٘ٝ پ٥ؾ الذأبت ٔبِه آٟ٘ب ثؼ٥بس دؿٛاس اػت، اٌش

                                                            
دا٘ؾ ف٣ٙ ٕٔىٗ اػت ػش تدبس٢ ثبؿذ ٚ ٤ب ٘جبؿذ. ثغٛس و٣ّ، دا٘ؾ ف٣ٙ اؿبسٜ ثٝ ٌشٜٚ ٚػ٥ؼتش٢ اص ٟٔبست ٞب ٚ دا٘ؾ تدبس٢ داخ٣ّ  33

 داسد وٝ ثٝ ؿشط تغبثك ثب ؿشا٤ظ الصْ ثشا٢ اػشاس تدبس٢، تجذ٤ُ ثٝ ػش تدبس٢ ٣ٔ ؿٛ٘ذ. 
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 داسا٢ ثب٤ذ اعالػبت. ذٞٙذث دػت اص سا خٛد حٕب٤ت ٘جٙذد، ٣ٔ تٛا٘ٙذ وبس ثٝ خٛد اعالػبت ثٛدٖ

 حفظ ثشا٢ سا ٔتؼبسف٣ ٞب٢ ٌبْ ثب٤ذ اعالػبت ٔبِه ٚ ٞؼتٙذ آٟ٘ب ػش وٝ چشا ،ثبؿٙذ تدبس٢ اسصؽ

 ٤ب ٔحشٔب٣ٍ٘ ٔٛافمتٙبٔٝ ٞب٢ عش٤ك اص ٔثبَ ثشا٢) ثبؿذ ثشداؿتٝ آٟ٘ب ثٛدٖ ػش٢ ٤ب ٔحشٔب٣ٍ٘

 اعالق كشفبً. داس٘ذ دػتشػ٣ ٔحشٔب٘ٝ اعالػبت ثٝ وٝ اؿخبك٣ تٕب٣ٔ ثب افـبء ػذْ لشاسدادٞب٢

 (.ٕ٘ب٤ذ ٣ٕ٘ تدبس٢ اػشاس تجذ٤ُ ثٝ سا آٟ٘ب ،اعالػبت ثٝ تدبس٢ ػش
 

 حمٛقِ أب،. ثبص داسد ٘بٔـشٚع اػتفبدٜ ٤ب افـبء تحل٥ُ، اص سا د٤ٍشاٖ تٛا٘ذ ٣ٔ تدبس٢ اػشاس ٔبِه

، ٔـشٚع عش٤م٣ ثٝ سا اعالػبت وٝ اؿخبك٣ ٔٙغ حك ،اػشاس تدبس٢ داس٘ذٌبٖ ثٝ تدبس٢ اػشاس

 وشدٜ ٚ تحل٥ُ دِٚت٣، لٛا٥٘ٗ ٔٛافمتٙبٔٝ ٞب ٤ب ٘مض ٤ب لب٣٘ٛ٘ غ٥ش اثضاس اص اػتفبدٜ ثذٖٚ ٤ؼ٣ٙ

 .وٙذ ٣ٕ٘ اػغبء ٕ٘ب٤ٙذ، ٣ٔ اػتفبدٜ
 

 ػش حفظ عشحٟب٢ كٙؼت٣، ٚ تدبس٢ ػالئٓ اختشاػبت، لج٥ُ اص ،فىش٢ ٔبِى٥ت د٤ٍش اؿىبَ ثشخالف

 ػش اص حٕب٤ت. ثبؿذ ٣ٔاػت وٝ ثبس ا٘دبْ آٖ ثش ػٟذٜ خٛد ٔبِه  حٕب٤ت ٘ٛػ٣ اص اػبػبً تدبس٢

 دس اعالػبت وٝ ا٢ ِحظٝ اص. ٤بثذ ٣ٔ ادأٝ ؿٛ٘ذ، حفظ ٔحشٔب٘ٝ ثغٛس اعالػبت وٝ آ٘دب٣٤ تب تدبس٢

 .٤بثذ ٣ٔ پب٤بٖ تدبس٢ ػش اص حٕب٤ت ٥ٌشد، ٣ٔ لشاس ػْٕٛ دػتشػ٣ حٛصٜ
 

 ٔشتجظ حمٛق ٚ ٞٙش٢ ٚ ادث٣ حمٛق        
 

 ،د٤ٍش آٚس٘ذٌبٖ پذ٤ذ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ ٤ٛ٘ؼٙذٌبٖ، ثٝ وٝ اػت لٛا٥٘ٗ اص ا٢ ٔدٕٛػٝ ٚٞٙش٢ ادث٣ حمٛق

 .وٙذ٣ ٔ، حٕب٤ت اػغبء ذ٘ؿٛ ٣ٔ ٘ب٥ٔذٜ "آثبس" و٣ّ ثغٛس وٝ آٟ٘ب ٞٙش٢ ٚ ادث٣ ٞب٢ آفش٤ٙؾ ثشا٢

 ؿٛد ٣ٔ ٘ب٥ٔذٜ "ٔشتجظ حمٛق" ،اػت ٘ضد٤ه ثؼ٥بس ٞٙش٢ ٚ ادث٣ حمٛق ثٝ وٝ حمٛق اص ؿبخٝ ٤ه

 ثشخ٣ دس ا٤ٙىٝ ٚخٛد ثب ،٣ٔ وٙذ اػغبء ٞٙش٢ سا ٚ ادث٣ حمٛق ٕٞؼبٖ ثب ٤ب ٔـبثٝ حمٛل٣ وٝ

 لج٥ُ اص) اخشاوٙٙذٌبٖ ،ٔشتجظ حمٛق ر٤ٙفؼبٖ. اػت تش وٛتبٜ آٟ٘ب ٔذت ٚ ٔحذٚدتش حمٛق ا٤ٗ ،ٔٛاسد

 ٘ٛاس ٔثبَ ثشا٢) كٛت٣ كفحبت ت٥ِٛذوٙٙذٌبٖ آٟ٘ب، اخشا٢ ٘ؼجت ثٝ( ٔٛػ٥م٣ دا٘بٖ ٚ ثبص٤ٍشاٖ

 ٞب٢ ثش٘بٔٝ ٘ؼجت ثٝ ،وٙٙذٜ پخؾ ٞب٢ ػبصٔبٖ ٚ آٟ٘ب كفحبت ٘ؼجت ثٝ( فـشدٜ ٞب٢ ِٛح ٚ وبػت

ثغٛس  ،ٞؼتٙذ ٞٙش٢ ٚ ادث٣ حمٛق پٛؿؾ تحت وٝ آثبس٢. آٟ٘ب ٣ٔ ثبؿٙذ ت٤ّٛض٣٘ٛ٤ ٚ ساد٣٤ٛ٤

 دادٜ ا٢،پب٤ٍبٜ ٞب٢  وبٔپ٥ٛتش٢، ٞب٢ ثش٘بٔٝ ٞب، سٚص٘بٔٝ ٔٙجغ، آثبس اؿؼبس، ٞب، تٕث٣ّ٥ ؿبُٔ سٔبٖ

      تج٥ّغبت، ٔؼٕبس٢، ٔدؼٕٝ، ٞب، ػىغ ٞب، عشح ٞب، ٘مبؿ٣ سلق، ٔٛػ٥م٥ب٣٤، لغؼبت ٞب، ف٥ّٓ

 . ٞؼتٙذ ف٣ٙ ٞب٢ عشح ٚ ٞب ٘مـٝ
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 ثغٛس) آٟ٘ب ٔمبٔبٖ لبئٓ ٚ ٚسثٝ ٚ ٞؼتٙذ ٞٙش٢ ٚ ادث٣ حمٛق حٕب٤ت تحت وٝ آثبس پذ٤ذآٚس٘ذٌبٖ

 ٚ ادث٣ حمٛق ثش اػبع ا٥ِٚٝ حمٛل٣ داسا٢ ،(ؿٛ٘ذ ٣ٔ ؿٙبختٝ "حمٛق داس٘ذٌبٖ" ػٙٛاٖ ثٝ و٣ّ

 اػتفبدٜ ثشا٢ د٤ٍشاٖ ثٝ اخبصٜ دادٖ ٤ب اػتفبدٜ ثشا٢ ا٘حلبس٢ حمٛق داسا٢ آٟ٘ب. ثبؿٙذ ٣ٔ ٞٙش٢

د٤ٍشاٖ سا  تٛا٘ٙذ ٣ٔ اثش ٤ه ثٝ ٔشثٛط حمٛق داس٘ذٌبٖ. ٞؼتٙذ تٛافك ٔٛسد ؿشا٤ظ اػبع ثش اثش اص

 ؿىُ ٞش ثٝ اثش اص لج٥ُ تىث٥ش ،وٙٙذ أٛس سا ثشا٢ آٟ٘ب تد٤ٛضا٘دبْ ا٤ٗ  ٤ب ٕ٘ب٤ٙذ ٔٙغ اص ا٘دبْ أٛس٢

 ت٤ّٛض٣٘ٛ٤، ٚ ساد٣٤ٛ٤ پخؾ ػ٣ٕٔٛ، استجبط ٚ ػ٣ٕٔٛ اخشا٢ كٛت٣، ضجظ ٚ چبح ٔٗ خّٕٝ ،ٕٔىٗ

 .ف٥ّٓ ٤ه دس اػتفبدٜ ثشا٢ ف٥ّٕٙبٔٝ ثٝ سٔبٖ ٤ه لج٥ُ تجذ٤ُ اص اثش تغج٥ك ٚ د٤ٍش ٞب٢ صثبٖ ثٝ تشخٕٝ

 كفحٝ) ضجظ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ آٟ٘ب ٥ٔبٖ دس وٝ ٌشد٘ذ ٣ٔ اػغبء ٔشتجظ حمٛق ثش اػبع ٔـبث٣ٟ حمٛق

 ،ٔشتجظ حمٛق ٚ ٞٙش٢ ٚ ادث٣ حمٛق حٕب٤ت تحت آثبسِ اص ثؼ٥بس٢. ٕ٘ٛد اؿبسٜ تىث٥ش ٚ( كٛت٣

 ،ٔثبَ ثشا٢. )ثبؿٙذ ٣ٔ ٔب٣ِ ٌزاس٢ ػشٔب٤ٝ ٚ استجبط ا٘جٜٛ، تٛص٤غ ٥٘بصٔٙذ آ٥ٔض ٔٛفم٥ت ٘ـش ثشا٢

 ثٝ ٔشثٛط حمٛق اغّت پذ٤ذآٚس٘ذٌبٖ ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ، ؛(ف٥ّٕٟب ٚ كٛت٣ كفحبت ضجظ ا٘تـبس،

 ؿىُ ثٝ وٝ اصا٣٤ ثٝ ٔب ٔمبثُ دس ٘حٛ ثٟتش٤ٗ ثٝ وٝ وٙٙذ ٣ٔ ٚاٌزاس ٞب٣٤ ؿشوت ثٝ سا آثبسؿبٖ

      ٔحبػجٝ  اثش اص حبكُ ػب٤ذات اص دسكذ٢ ٔجٙب٢ ثش وٝ اصا٣٤ ثٝ ٔب) االٔت٥بص حك ٤ب/ٚ پشداخت

  .آ٘بٖ ٞؼتٙذ آثبس ثبصاس٤بث٣ ٚ تٛػؼٝ ثٝ لبدساػت،  (٣ٔ ٌشدد
 

 ٔؼبٞذات دس وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ .اػتٔحذٚد ثٝ دٚسٜ ا٢ ٔـخق  ،ٞٙش٢ ٚ ادث٣ التلبد٢ اػتجبس حمٛق

 ٚ ؿٛد ٣ٔ ؿشٚع اثش ضجظ ٚ آفش٤ٙؾ ؿذٜ، دٚسٜ حٕب٤ت اص حمٛق ٔضثٛس اص ٔمشس ٚا٤پٛ ٔشثٛعٝ

٣ٔ تٛا٘ٙذ ٔذت صٔبٖ  لٛا٥٘ٗ ٣ّٔ. ٣ٕ٘ ثبؿذ پذ٤ذآٚس٘ذٜ ٔشي اص ثؼذ ػبَ 50 اص پب٤بٖ آٖ ٥٘ض وٕتش

 ٔمبٔبٖ لبئٓ ٚ ٚاسثبٖ ٚ پذ٤ذآٚس٘ذٌبٖ حٕب٤ت، عَٛ ٔذت . ا٤ٗثشا٢ حٕب٤ت تؼ٥٥ٗ وٙٙذث٥ـتش٢ سا 

 حمٛق. ٕ٘ب٤ٙذ ٔٙفؼت وؼت صٔب٣٘ ٔتؼبسف دٚسٜ ٤ه ثشا٢ ٔب٣ِ ثغٛس تب ػبصد ٣ٔ لبدس سا آٟ٘ب

 پخؾ ٤ب ضجظ اخشا، اص ثؼذ ػبَ 50 ٔؼَٕٛ ثغٛس ٞؼتٙذ ٚ ثشخٛسداس وٕتش٢ ٔذت حٕب٤ت اص ٔشتجظ

 .حٕب٤ت پب٤بٖ ٣ٔ پز٤شد ،ت٤ّٛض٣٘ٛ٤ ٚ ساد٣٤ٛ٤
 

وٝ  ٞؼتٙذحمٛق اخالل٣ ٥٘ض  دسثشداس٘ذٜحمٛق ادث٣ ٚ ٞٙش٢ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ حٕب٤ت اص اخشا وٙٙذٌبٖ 

       تٛا٘ذ ثٝ ػبثمٝتغ٥٥شات٣ دس اثش وٝ ٣ٔ ا٘دبْ ؿبُٔ حك ادػب٢ پذ٤ذ آٚس٘ذٜ ثٛدٖ ٚ حك ٔخبِفت ثب 

  پذ٤ذ آٚس٘ذٜ ِغٕٝ ثض٘ذ، ٣ٔ ؿٛ٘ذ.
 

ا٘دبْ  ٤ب ٕ٘ٛدٖ ثجت ثٝ ٥٘بص ثذٖٚ ٚ خٛدوبس ثغٛس ،ٔشتجظ حمٛق ٚ ٞٙش٢ ٚ ادث٣ حمٛق دس حٕب٤ت

 تٛد٤غ ٚ اخت٥بس٢ ثجت اص ٣ّٔ ٘ظبْ ٤ه ،وـٛسٞب اص ثؼ٥بس٢ أب. ٌشدد ٣ٔ تحل٥ُ د٤ٍش تـش٤فبت
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 ٔبِى٥ت ٔشتجظ ثب اختالفبت داس٘ذٜدسثش ٔؼبئُ ٔثبَ، ثشا٢ ٞب، ٘ظبْ ا٤ٗ ا٘ذ؛ ٕ٘ٛدٜ ث٣ٙ٥ پ٥ؾ سا آثبس

 اص ثؼ٥بس٢. ذٕٙ٘ب٤ ٣ٔ تؼ٥ُٟ سا حمٛق ا٘تمبَ ٚ ٚاٌزاس٢ ٞب، فشٚؽ ٔب٣ِ، ٔؼبٔالت ،خّك اثش ٤ب

 ٚ ادث٣ حمٛق اداس٢ حمٛل٣ ٚ اخشا٢ ٚ پ٥ٍ٥ش٢ اثضاس ٤ب تٛا٘ب٣٤ داسا٢ ،اخشاوٙٙذٌبٖ ٚ ٤ٛ٘ؼٙذٌبٖ

 حمٛق اص خٟب٣٘ اػتفبدٜ فضا٤ٙذٜ ثٝ تٛخٝ ثب اِخلٛف ػ٣ّ ،ثبؿٙذ ٣ٕ٘ خٛد ٔشتجظ حمٛق ٚ ٞٙش٢

 ،"ا٘دٕٗ ٞب" ٤ب خٕؼ٣ ٔذ٤ش٤ت ٞب٢ ػبصٔبٖ استمب٢ ٚ ػ٥غتأ ٘ت٥دٝ، دس اخشا. ٚ ٔٛػ٥م٥ب٣٤ ادث٣،

 ثشا٢ تٛا٘ٙذ ٣ٔ ٔضثٛس ا٘دٕٗ ٞب٢. وـٛسٞبػت اص ثؼ٥بس٢ دس ضشٚس٢ ٚ سؿذ حبَ دس س٤ٚٝ ٤ه

 ٚ ٔذ٤ش٤ت ٚكَٛ، ٔثبَ، ثشا٢ دس، وبسا٣٤ ٚ حمٛل٣ ٚ اداس٢ ٞب٢ تخلق ٔٙبفغ خٛد اػضب٢

 اسٔغبٖ ثٝ سا ػضٛ ٤ه اخشا٢ ٤ب اثش ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ٚ ٣ّٔ اػتفبدٜ اص آٔذٜ ثذػت االٔت٥بص حك پشداخت

 پخؾ ٞب٢ ػبصٔبٖ ٚ كٛت٣ كفحبت ت٥ِٛذوٙٙذٌبٖ اص خبك٣ حمٛق ٔٛالغ، اص ثشخ٣ دس. آٚس٘ذ

 .ؿٛ٘ذ ٣ٔ ٔذ٤ش٤ت خٕؼ٣ ثغٛس ٥٘ض ت٤ّٛض٣٘ٛ٤ ٚ ساد٣٤ٛ٤
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 موافقتنامه هاي سرفصل. الف 2.6   
 

         ًاهيذُ هَافمتٌاهِ پيطٌْادي هثٌاي يا ضشٍط جذٍل هَالغ تشخي دس) هَافمتٌاهِ ّاي سشفػل

 اص اي خالغِ يا/ٍ پيطٌْادي هَافمتٌاهِ ضشٍط خػَظ دس عشفيي لػذ کلي ضواي( ضَد هي

 عشفيي اص يک ّش تشاي سَدهٌذ توشيٌي ،تْيِ سٌذ سش فػل ّاي هَافمتٌاهِ. است کليذي هسائل

. ضَد هي گشفتِ کاس تِ آًْا ًياصّاي ٍ اًتظاسات ّا، هَلؼيت ًوَدى سٍضي تشاي کِ است هزاکشُ

 خاظ ًسخِ يک تَاى هي. تاضذ هي هزاکشات تشاي ػالي هَافمتٌاهِ هثٌايي ّاي سشفػل تٌاتشايي،

  .داد لشاس ديگش عشف اختياس تْيِ ٍ دس سا ًسخِ ديگشي ٍ داخلي تْيِ استفادُ تشاي سا
 

 ّاي سشفػل سٌذ تِ حمَلي التضام تِ توايل عشفيي چٌاًچِ تِ خاعش داضتي ايي اهش هْن است کِ

 ّش گًَِ اص ٍ گشدد تياى هکتَب ٍ غشيح تغَس تايذػذم توايل هزکَس  تاضٌذ، ًذاضتِ هَافمتٌاهِ

ػذم التضام غشيح  هزاکشات، عَل دسػذم هحذٍديت  توٌظَس. ضَد اجتٌاب تؼذي هشاحل دستطَيص 

 ،سٌذ ايي اً ػذم التضام عشفيي تِغشيح ،ضذُ اسائِ هثال دس. تِ سش فػل ّاي هَافمتٌاهِ تْتش است

 دسج ضذُ است.  
 

  عشفيي .1

 ("گيشًذُ ليساًس"( )"دٌّذُ ليساًس")
 

 جغشافيايي للوشٍ هَضَع، للوشٍ هَضَع،  .2

 تش اساس فشٍش ٍ استفادُ ساخت، فشػي، ليساًس اػغاي حك تا ّوشاُ اًحػاسي، حمَق

 ضوالي آهشيکاي دس( "فشآٍسدُ") تجاسي ػالئن ٍ فٌي داًص دٌّذُ، ليساًس اختشاع گَاّيٌاهِ

 ( "جغشافيايي للوشٍ")
 

 دٌّذُ ليساًس تؼْذات  .3

     ّاي لالة ساخت تشاي کِ ّاييًمطِ  ضاهل فشآٍسدُ، تِ هشتَط کاهل فٌاٍسيتاهيي ( الف)

 سًٍذ؛ هي کاس تِ تضسيمي گشي سيختِ

  ؛ًوايذ اسائِ سا تَليذ تجْيضات کليِ ساخت خػَظ دس ليوت هظٌِ( ب)

 دٍ تا دسخَاست، دس غَست سا اسائِ ٍ فشآٍسدُ خظ تَليذ اٍليي اًذاصي ساُ دس فٌي کوک( ج)

 ؛تاهيي ًوايذ سا تيطتش فٌي کوک ّفتِ

 اػتثاس گَاّيٌاهِ اختشاع ليساًس دٌّذُ سا دس للوشٍ جغشافيايي حفظ ًوايذ.)د( 
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 تؼْذات ليساًس گيشًذُ .4

دس للوشٍ  ساخت ٍ تاصاسياتي هَفميت آهيض فشآٍسدُ)الف( تواهي الذاهات الصم سا تشاي 

 (؛يکي اص هَاسدجغشافيايي تِ کاس تٌذد )

   تجاسي ليساًس دٌّذُ استفادُ ًوايذ.)ب( تغَس هٌاسثي اص ػالئن 
 

  تکويلْا .5

گشفتِ دس ساتغِ تا عشح ٍ ّاي غَست  ّش کذام اص عشفيي ديگشي سا دس خػَظ تواهي تکويل

ّاي عشف ديگش تذٍى پشداخت  هغلغ هي ًوايذ ٍ داساي حك استفادُ اص تکويل ساخت فشآٍسدُ

 حك االهتياص تغَس غيش اًحػاسي هي تاضذ.
 

  اهَس هالي .6

 ّا  الف( پشداخت )

 دالس 250،000دس صهاى اهضاء  -

 دالس 250،000دس صهاى ضشٍع تَليذ تجاسي  -

  .دالس 250،000دس صهاى غذٍس گَاّيٌاهِ اختشاع آهشيکا،  -
 

 ّايي فشٍختِ ضذُ دس ّش سال  فشآٍسدُ کلية)ب( حك االهتياصّاي 

 ًخست                                         تشاي دٍ هيليَى فشآٍسدُ -

 تؼذي                                            فشآٍسدُهيليَى  4تشاي  -

 اص آى پس                                                                       -

 ّش دٍ سال يکثاس تؼذيل هي ضًَذ. ،حك االهتياصّا تشعثك ضاخع تْاي کاالّاي هػشفي           
 

 )ج( حذالل حك االهتياص سالياًِ

                          2سال  -

                    3سال  -

 اص آى  پس               -
 

  ًمض .7

اص عشفيي دس خػَظ ًمض حمَق گَاّيٌاهِ اختشاع ليساًس دٌّذُ دس للوشٍ ّش يک 

 الذاهي  اتخار هَسد دس تَافك تشاي فَساً عشفيي ٍ هي دّذ اعالع ديگش عشف تِ جغشافيايي

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 هٌاسة جلسِ اي خَاٌّذ داضت.  
 

 هذت  .8

 اػتثاس خَد سا حفظ خَاّذ ًوَد: ،ايي هَافمتٌاهِ تا هَاػذي کِ ريالً تِ آى اضاسُ هي ضَد

 )الف( حمَق گَاّيٌاهِ اختشاع ليساًس دٌّذُ هٌمضي گشدد؛

 )ب( ليساًس گيشًذُ پس اص يک اخغاسيِ کتثي سِ هاِّ )حذالل( هَافمتٌاهِ سا فسخ ًوايذ؛ يا

سٍصُ،  30)ج( ّش يک اص عشفيي دس غَست ػذم جثشاى ًمض هَافمتٌاهِ ٍ پس اص اخغاسيِ 

 ذ. ٌسا فسخ ًوايهَافمتٌاهِ 

 ّش کذام اص هَاسد فَق کِ پيص اص ديگشي هحمك گشدد.  
 

 سايش هَاسد هؼوَل تشاي تشسسي .9

 )الف( حساتذاسي

 )ب( ًطاًي ّا/اتالؽ ّا

 )ج( لاًَى حاکن ٍ هکاى

  اًتمال)د( 

 )ّـ( هحشهاًگي

للوشٍ جغشافيايي، ، صهيٌِ فٌي، فشآٍسدُـ گَاّيٌاهِ اختشاع، داًص فٌي، ػالهت تجاسي،  )ٍ( تؼاسيف

 تکويل

 )ص( فَسس هاطٍس

 ّا ٍ گَاّي ّا )ح( ارػاى

 )ط( اسماط حك

 )ي( حل ٍ فػل دػَا
 

 اثش حمَلي  .10

      عشفيي تػذيك هي ًوايٌذ کِ سشفػل ّاي هَافمتٌاهِ حاضش الضام آٍس ًوي تاضذ ٍ 

هٌؼکس کٌٌذُ ايي  ٍ اًؼماد هَافمتٌاهِ آتي تا صهاىّيچ گًَِ تؼْذ حمَلي لاتل اجشايي سا 

تِ عشفيي تحويل ًوي ًوايذ ٍ دس ًتيجِ ايي احتوال ٍجَد داسد کِ سش فػل ّاي  ،اغَل

 هَافمتٌاهِ تَسيلِ هَافمتٌاهِ آتي عشفيي اغالح گشدد. 
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 ب. ساختار يک موافقتنامه ليسانس 2.6    
 

تغَس کلي يک هَافمتٌاهِ ليساًس تا )الف( آًچِ ليساًس هي ضَد )ب( تِ چِ ليوتي )جذٍل ّضيٌِ ٍ 

)ٍ( تحت چِ ضشايغي )گَاّي ّا، پشداخت( )ج( تِ چِ ضخصي )د( تِ چِ هٌظَس )ّـ( تِ چِ هذت ٍ 

تِ تذٍيي  ،سلة هسٍَليت ٍ تضويي عذم ٍسٍد خساست( سش ٍ کاس داسد. دس عول ضواي کلي ريل

 ساختاس يک هَافمتٌاهِ کوک هي ًوايذ:
 

 عٌَاى -

 فْشست  -

 ضٌاخت عشفيي ٍ اهضاء -

 همذهِ -

 ّا؛ تَصيف تعشيف -

 ّا( اعغاء يا ضشايظ استفادُ ) حذٍد حمَق، هحذٍديت -

 ّاي سالياًِ الضحوِ ّا، حك االهتياصّا ٍ حذالل پشداختحك  -

 ضشايظ پشداخت -

 تعْذات هشتَط تِ داضتي کَضص  -

 جذاٍل صهاًي گضاسش ّا -

 ّا سَاتك/ حساب -

 عَل عوش هَافمتٌاهِ -

 خاتوِ -

 استفادُ اص عالئن تجاسي -

 ارعاى ّا ٍ گَاّي ّا )هحذٍد(؛ سلة هسٍَليت ّا -

 حوايت هالکيت فکشي؛ اًجام تعمية -

 عالهت گزاسي؛ کٌتشل صادسات -

 لاًَى حاکن؛ اًتخاب حَصُ لضايي؛ داٍسي/ هياًجيگشي -

 ًمض؛ حك استفادُ -

 تضويي عذم ٍسٍد خساست؛ هسٍَليت؛ تيوِ -

 اخغاسيِ ّا -

 اًتمال -

 اًصشاف اص حك -

 عذم اجشا -

 هحشهاًگي/ سشي تَدى -

 هَاسد هتفشلِ: فَسس هاطٍس، ًگْذاسي، سّايي اص خاتوِ، الحاليِ ّا ٍ غيشُ. -

 ، اهضاء، صهاى ٍ هکاى، تاسيخ ًفَرجوع تٌذي -
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 "كننده مذاكزه ارسيابي" نامه پزسش .6.3   
 

ٞبي آٔٛظضيِ ٔصاوطٜ تٟيٝ ضسٜ است تب ثسٖٚ پيطايٝ ثطذي اظ  پطسص ٘بٔٝ ظيط ثطاي استفبزٜ زض وبضٌبٜ

تيبظ زٞي ؾٕيٕٝ  ٛاَ  20ٞبي ذٛز ثٝ ايٗ  ثطاي ثجت پبسداغَٛ ٔصاوطٜ ضا ضطح ٕ٘بيس. اظ خسَٚ ٔا س

استفبزٜ ٕ٘بييس. زٚض حطف اِف، ة يب ج وٝ ثيطتطيٗ ٔكبثمت ضا ثب پبسد ضٕب زاضز، ذف ثىطيس. سپس 

ِيٗ، زٚٔيٗ ٚ سٛٔيٗ ستٖٛ لطاض ٌطفتٝ ضا خٕغ ثع٘يس. حبغُ ايٗ خٕغ  زفؼبتي وٝ پبسد ٞبي ضٕب زض شيُ ٚا

ست ٚ ضتجٝ زْٚ ضا ثٝ ذٛز اذتػبظ ٔي زٞٙس. حبال ظٔبٖ آٖ ٘طبٖ زٞٙسٜ ستٖٛ ٞبيي است وٝ  ضتجٝ ٘ر

 ضسيسٜ است وٝ تٛؾيحبت ٔٙسضج زض غفحبت ثؼس اظ غفحٝ ٔطثٛـ ثٝ خسَٚ أتيبظ زٞي ضا ٔالحظٝ وٙيس.
 

 زض پبيبٖ ٔصاوطٜ، آيب فىط ٔي وٙيس وٝ: (1)
 

 ٚخٛز زاضتٝ ثبضس؛ "ثبظ٘سٜ"ٚ يه  "ثط٘سٜ")اِف( ثبيس يه 

 ثط٘سٜ اٚست؛ ،اخبظٜ زاز ضٛز تب تػٛض وٙس)ة( ثبيس ثٝ ثبظ٘سٜ 

 )ج( ٞط زٚ قطف ثبيس احسبس ضؾبيت وٙٙس؟
 

 ضخ زٞس، آيب ضٕب: يزض ظٔب٘ي وٝ ٔطىّ (2)
 

 )اِف( آ٘طا زٚض ٔي ظ٘يس، حتي ثب يه اظ ذٛز ٌصضتٍي وٛچه؛

 )ة( اضازٜ ذٛز ضا تحٕيُ ٔي ٕ٘بييس؛

ُ ضٛ٘س ٝ ٔٛؾٛػبت ذٛز ثٝ ذٛز حُ ٚ فػ يس و تظبض ٔي وطيس؟  ،)ج( ثٝ ايٗ ٔا ٝ ذطج زازٜ ٚ ٘ا  حٛغّٝ ث
 

ٛاٞتبٖ ثطاي چٙسيٗ ٔبٜ زض زستطس           ،لػس زاضيس اتٛٔجيُ خسيسي ضا ذطيساضي وٙيس (3) ب ضً٘ زِر ٔا

 ٕ٘ي ثبضس. ضٕب چٝ وبض ٔي وٙيس؟
 

)اِف( ثٝ ايٙىٝ ٕ٘بيطٍبٜ زض غٛضت پس ٌطفتٗ سفبضش تٛسف يىي اظ ٔطتطيبٖ ضٕب ضا ٔكّغ ٔي وٙس،  

يس ذ يس زاضت؛ ٔا  ٛٞا

 )ة( يه اتٛٔجيُ ثب ضً٘ ٔتفبٚت يب ضً٘ ٔطبثٝ ثب ليٕت اضظٖا يب زست زْٚ ٔي ذطيس؛

 )ج( ثب ػػجب٘يت اظ ٕ٘بيطٍبٜ ذبضج ٔي ضٛيس؟
 

 وست ضؾبيت ضرع ثبِث ثٝ سبزٜ تطيٗ ضىُ ٕٔىٗ ثب چٝ ضٚضي حبغُ ٔي ضٛز: (4)
 

 )اِف( تٛؾيح زازٖ ايٙىٝ چطا ضٕب ثٝ ضؾبيت ٚي ٘يبظ زاضيس؛

 ٔتصوط ضسٖ ػيٛة ػسْ ٕٞىبضي؛)ة( 

 ثبظي وطزٖ؟ اٚ)ج( ثب تريُ، ضٚح تٟٛض يب پطذبضٍطي 
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 يه ٘بظط تطافيه ضٕب ضا خطيٕٝ ٔي ٕ٘بيس، آيب: (5)
 

)اِف( ثط ضٚي غٙسِي اتٛٔجيُ ٔي ٘طيٙيس ٚ اتٛٔجيُ ضا ثسٖٚ ايٙىٝ ثب ٚي غحجت يب ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وٙيس، ثٝ 

 ضٜا ٔي ا٘ساظيس؛

 ِيُ آٚضي وٙيس؛)ة( تالش ٔي وٙيس ثطاي ٚا ز

 )ج( ثٝ ذبقط ؾبيغ ضسٖ حك ذٛز فطيبز ٔي وطيس ٚ ثطي خطيٕٝ پبضن ٕ٘ٛزٖ ضا پبضٜ ٔي وٙيس؟
 

ؼُٕ ضٕب چيست؟ (6)  حسٗ ٘يت ضٕب تٛسف قطف ٔمبثُ زض ٔصاوطات پبسد زازٜ ٕ٘ي ضٛز. ػىس ِا
 

 )اِف( يبس ٚ تٙسي؛

 )ة( زٚ چٙساٖ ٕ٘ٛزٖ تالضٟبيتبٖ ثطاي فبئك آٔسٖ ثط ٚي؛

دبْ ٔي زٞس؟   )ج( غطفبً فىط ٔي وٙيس وٝ قطف ٔمبثُ ضٕب ثبظي ضا ثٝ ضٚش ذٛز ٘ا
 

 ضٚش ٔصاوطاتي ايسٜ آَ چيست؟ حبِت سرٗ ٌفتٗ: (7)
 

 )اِف( سبزٜ ) يؼٙي سرٍٙٛي ذٛة(؛

 )ة( ثب تسثيط، زليك؛

 )ج( ثب ٟٔبضت ٚ ٔتؼبلس وٙٙسٜ؟
 

 :ضرػيت (8)
 

 )اِف( ٌطْ، زٚست زاضتٙي؛

 ذٛز؛)ة( اظ ذٛز ضاؾي، ٔكٕئٗ اظ 

 )ج( ٔحتبـ ٚ زليك؟
 

 ٞٛش: (9)
 

ٕٙسي تحت تبثيط لطاض زازٖ حؿبض؛  )اِف( ثب استؼساز ٚ زاضاي تٛ٘ا

 )ة( لبزض ثٝ اضظيبثي ػٕيك ثب حبفظٝ اي ثسٖٚ ذكب؛

 )ج( زاضاي ػمُ سّيٓ، ضفبف ٚ شٞٗ ثبظ؟
 

 ٞب ٚ ٕ٘ٛز ثيطٚ٘ي ِجبس (10)
 

 )اِف( ثب سّيمٝ ٚ ثػيطت؛

 )ة( اسپٛضت ٚ ٔكبثك ثب ٔس ضٚظ؛

 )ج( ثي تىّف؟ 
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ؼُٕ ضٕب چيست؟ (11)  چٙب٘چٝ يه ٕ٘بيٙسٜ فطٚش ظً٘ زضة ٔٙعَ ضٕب ضا ثٝ غسا زض آٚضز، اِٚيٗ ػىس ِا
 

 )اِف( اظ غحجت وطزٖ ثب ٚي أتٙبع ٔي ٕ٘بييس؛

 )ة( غطفبً آ٘چٝ ضا وٝ ٚالؼبً ٘يبظ زاضيس، ذطيساضي ٔي وٙيس؛

 چطا وٝ ايٗ وبض ضٕب ضا سطٌطْ ٔي ٕ٘بيس؟ ،ضطٚع ثٝ چب٘ٝ ظ٘ي ٔي ٕ٘بييس ،)ج( ثسٖٚ لػس ذطيس
 

يه آضٙبي تدبضي ٔؼِٕٛي اظ ضٕب زضذٛاستي ٔي ٕ٘بيس وٝ ثطاي ضٕب ٞيچ ٔٙفؼت ٔستميٕي ٘ساضز. چٝ  (12)

 ٔي وٙيس؟
 

ٛاستي ضا ٔكطح ٔي ٕ٘بييس؛  )اِف( زض ٔمبثُ زضذ

دبْ ٔي زٞيس؛  )ة( زضذٛاست ٚي ضا ثسٖٚ چطٓ زاضت ٘ا

 تطاضي ٔي وٙيس؟)ج( ثطاي أتٙبع وطزٖ ثٟب٘ٝ 
 

 چٙب٘چٝ فطغتي زست زٞس، آيب ضٕب: (13)
 

 )اِف( ثب ٔصاوطٜ وٙٙسٜ آضٙب ٔي ضٛيس تب ضٚاثف ذٛة ذٛز ضا حفظ ٕ٘بييس؛

 ضاثكٝ ضا ٔكّمبً زض يه سكح تدبضي ٍ٘بٜ زاضيس؛ وٙيس)ة( سؼي ٔي 

ٚاثف تدبضي ذٛز تعضيك ٕ٘بييس زض ايٗ ثسٖٚ آ٘ىٝ  ،)ج( سؼي ٔي وٙيس ٔمساضي ػاليك ٔطتطن ضا ثٝ ض

 ظٔيٙٝ افطـا وٙيس؟
 

 چٙب٘چٝ ضٕب ٔدجٛض ثٝ اتربش تػٕيٓ ٟٕٔي اظ قطيك تّفٗ ٞستيس، آيب ضٕب: (14)
 

عْا آٚض تّمي ٔي وٙيس؛  )اِف( ٔىبِٕٝ ذٛز ضا ِا

ٛاضٜ زضذٛاست تبييس وتجي ٔي وٙيس؛  )ة( ٕٞ

ثب ثٟب٘ٝ تطاضي  )ج( ثٝ ػٙٛاٖ يه لبػسٜ وّي، اظ تبييسي ثٛزٖ ثيص اظ حس اختٙبة ٔي ٕ٘بييس )ثطاي ٔثبَ،

 وطزٖ ٚ تطزيس ٘ىطزٖ زض ضىستٗ لَٛ ذٛز(؟
 

     ف ٔمبثُ ضٕب زست ثٝ ٘مُ لَٛ اضلبٔي غيط غحيح طزض قَٛ خطيبٖ ٌفتٍٛيي ػٕيك ٚ سرت، ق (15)

 ٔي ظ٘س. ضٕب ٔسضوي غيطلبثُ ا٘ىبض زاَ ثط ٘بزضستي اضلبْ ٔعثٛض زاضيس. چٝ ٔي وٙيس؟
 

 ثط زضستي ٌفتٝ ذٛز اغطاض ٚضظز تب ثؼساً آ٘طا ضز ٕ٘بييس؛ )اِف( ثٝ قطف ٔمبثُ ذٛز اخبظٜ ٔي زٞيس وٝ

 )ة( ثٝ قطف ٔمبثُ ذٛز پيطٟٙبز ٔي وٙيس وٝ ثبض زيٍط زض ٔٛضز آٖ فىط وٙس؛

 )ج( سرٙبٖ قطف ٔمبثُ ذٛز ضا فٛضاً لكغ ٔي وٙيس تب اضتجبٜ ٚي ضا افطبء ٕ٘بييس؟
 



              
"وٙٙسٜ ٔصاوطٜ اضظيبثي" ٘بٔٝ پطسصـ  6.3ؾٕيٕٝ  102  

 

 "ثٝ ضٕب ٘عزيه ٔي ضٛز ٚ ٔي ٌٛيس:ٞبي ٔمبثُ ٔحتبقب٘ٝ  زض قَٛ ثطذي ٔصاوطات ٟٔٓ، يىي اظ قطف (16)

ٛاضٜ ضاٜ ضٕب چٝ ثطذٛضزي  "ٞب ٚ اثعاضي ثطاي حُ ٚفػُ ايٗ ٔسبئُ ٚخٛز زاضز ٔبثيٗ ذٛزٔبٖ ٕٞ

يس زاضت؟  ذٛٞا
 

ٛافمت ٔي ٕ٘بييس؛  )اِف( ٔ

 )ة( ثب ٚي ٔربِفت ٔي وٙيس؛

ٕٛز ٔي وٙيس وٝ ٔتٛخٝ ٘ظط ٚا ٘طسيس؟ ٚ٘ا  )ج( ذٛز ضا ثٝ تدبُٞ ٔي ظ٘يس/ 
 

  ٕٞىبضاٖ ضٕب ٌفتٍٛي غيطٔطتجكي زاضتٝ ثبضٙس، آيب ضٕب:چٙب٘چٝ  (17)
 

 )اِف( سبوت ٔي ٔب٘يس؛

ٝ ثيبٖ ٔي ٕ٘بييس؛  )ة( ٘ظطات ذٛز ضا وبٔالً آظاز٘ا

ٛافميس ٕٛز ٔي وٙيس وٝ ثب آ٘چٝ ٕٞىبضا٘تبٖ ٔي ٌٛيٙس، ٔ ط پيص ذٛزتبٖ ٔٛافك ٘جبضيس؟ ،)ج( ٚ٘ا  حتي ٌا
 

 ٔمبثُ ذٛز يه حس ا٘عخبض غيط ٔؼمَٛ زاضيس، آيب ضٕب:فطؼ وٙيس زض قَٛ ٔصاوطات، ٘سجت ثٝ قطف  (18)
 

صاض وٙيس؛  )اِف( تػٕيٓ ٔي ٌيطيس وٝ وبض ضا ثٝ ضرع زيٍطي ٌٚا

 )ة( سؼي ٔي وٙيس وٝ ثط احسبسبت ضرػي ذٛز فبئك ضٛيس؛

ٝ ٔي زٞيس؟ ط، ثٝ ذبقط ػسْ ٔٛاخٟٝ ثب ضىست، ٔصاوطات ضا ازٔا  )ج( ػّي ضغٓ ايٗ ٔا
 

 اج ثٟتطيٗ وبض ايٗ است وٝ:آيب فىط ٔي وٙيس زض اظزٚ (19)
 

)اِف( تػٕيٕبت ٟٔٓ ضا غطفبً ثؼس اظ زض ٔيبٖ ٌصاضزٖ ٔٛؾٛع ٚ ٔجبحثٝ ثب ضطيه ظ٘سٌي ذٛز اتربش 

 ٕ٘بييس؛

)ة( تٛسف يىي اظ ظٚخيٗ وٝ ٚاخس ضطايف ثٟتطي ثطاي تػٕيٓ ٌيطي زض ٔٛؾٛػبت ذب٘ٛازٌي 

 است؛

يٕبت ثبيس تٛسف ظٚج لٛي تط ٌطفتٝ )ج( زض غٛضتي وٝ ظٚخيٗ زض ٔٛلؼيت ثطاثطي ٘جبضٙس، تػٕ

 ضٛز؟
 

فٛت وطزٜ است ٚ ضٕب فىط ٔي وٙيس وٝ ٚي زض سبَ  1821پسط ضٕب ٔي ٌٛيس وٝ ٘بپّئٖٛ زض سبَ  (20)

1831 :ٝ يه اظ ضٕب زضست ٔي ٌٛييس، تػٕيٓ زاضيس و  اظ ز٘يب ضفتٝ است. ثؼس اظ ثطضسي ايٙىٝ وسٔا
 

 وٙبض ثيبييس؛)اِف( اضتجبٜ ذٛز ضا ثپصيطيس ٚ ثب وٕي استٟعاء 
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 )ة( ثٝ فطظ٘س ذٛز يه تٛ ٌٛضي ثع٘يس؛

 )ج( ثب فطظ٘س ذٛز زض ٔٛضز سٗ ٚ اضتجبٞبت ٔطثٛـ ثٝ تطتيجبت تبضيري سرٗ ثٍٛييس؟
 

 كارت امتياس دهي
 1 2 3 

 الف ب ج .1

 ب ج الف .2

 ج الف ب .3

 ج ب الف .4

 ج الف ب .5

 الف ج ب .6

 الف ب ج .7

 ب الف ج .8

 ب الف ج .9

 ب الف ج .11

 الف ج ب .11

 الف ب ج .12

 ب الف ج .13

 ج ب الف .14

 ج الف ب .15

 الف ج ب .16

 ب ج الف .17

 ج الف ب .18

 ج ب الف .19

 ب الف ج .21

    جمع كل

    

 
 
 
 
 
 
 
 



              
"وٙٙسٜ ٔصاوطٜ اضظيبثي" ٘بٔٝ پطسصـ  6.3ؾٕيٕٝ  104  

 

                                                                    ستٖٛ اَٚ ـ ضتجٝ ٘رست / ستٖٛ زْٚ ـ ضتجٝ زْٚ
 

غجٛض، ٔػط، ٔي زا٘يس زض چٝ ظٔب٘ي اظ ذٛز ٌصضتٍي  ؛ضٕب يه ٔصاوطٜ وٙٙسٜ ٔبزضظازي ٞستيس

٘طبٖ زٞيس ٚ چٍٛ٘ٝ اظ آٟ٘ب استفبزٜ ٕ٘بييس. ثٝ ذٛز يه افعايص حمٛق ثسيبض ثبال ثسٞيس. ضبيستٍي 

 آ٘طا زاضيس.
 

 ٖٛ اَٚ ـ ضتجٝ ٘رست / ستٖٛ سْٛ ـ ضتجٝ زْٚست
 

ِٚي ٔتٕبيُ ثٝ زاضتٗ ضٚظٞبي ثس ٚ زػٛا ثب  ،ثكٛض ثبِمٜٛ ضٕب ٘يع يه ٔصاوطٜ وٙٙسٜ ذٛة ٞستيس

 تبٖاضربظ ثسٖٚ زضن ػّت آٖ ٔي ثبضيس. ٕٞٛاضٜ، خًٙ ٚ زػٛا ٔٙتح ثٝ ٔػبِحٝ ٔي ٌطزز. ٔطىّ

 ٔٛخٛز ضا زضن وطزٜ ثبضيس. ٔسأِٝٛيط وّي تػ ،اظ ايٗ خب ٘طبت ٔي ٌيطز وٝ ثٝ ٘ظط ٕ٘ي ضسس
 

 ستٖٛ زْٚ ـ ضتجٝ ٘رست / ستٖٛ اَٚ ـ ضتجٝ زْٚ
 

ٔي تٛا٘يس ثٟتط ػُٕ ٕ٘بييس ٚ ٟٔٓ تط ايٙىٝ ثٝ ايٗ أط ٚالفيس. ايٗ ثسيٗ ٔؼٙبست وٝ ثكٛض ثبِمٜٛ يه 

بض آٔس. ٔصاوطٜ وٙٙسٜ ذٛة ٞستيس. ٔطزْ ضٕب ضا ضرػي ٔي يبثٙس وٝ ثٝ ضاحتي ٔي تٛاٖ ثب ٚي وٙ

 تٕطيٗ ثيطتط است. ،آ٘چٝ ٘يبظ زاضيس
 

 ستٖٛ زْٚ ـ ضتجٝ ٘رست / ستٖٛ سْٛ ـ ضتجٝ زْٚ
 

ثب ٚخٛز ايٙىٝ غفبت ٔعثٛض زض ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ  ،ثٝ لسض وبفي زاضاي زضايت ٚ زيپّٕبسي ٕ٘ي ثبضيس

ٞٓ زض ذب٘ٝ ٚ ٞٓ سط وبض الظْ است. ٕٞچٙبٖ ٘يبظٔٙس زضن سٛزٔٙسي وٙبض آٔسٖ ثب ٔطزْ ٞستيس. 

  اِجتٝ ٚ لطاض ٘ساضيس٘يبظٔٙس اظٟبض اضازٜ ذٛز ٞستيس. ٘ٝ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ضٕب ٚالؼبً زض خبيٍبٜ ذٛز 

 ثسٖٚ ػيت ٚ ايطاز ٞٓ ٘يستيس.
 

 سْٛ ـ ضتجٝ ٘رست / ستٖٛ اَٚ ـ ضتجٝ زْٚستٖٛ 
 

جب ٚ ثٝ ٞبي ٚالؼي ضٕب زض ٔىبِٕٝ ٘سضتبً ثٝ ذٛثي ٔٛضز پصيطش لطاض ٔي ٌيط٘س. ٘بضىي حتي تالش

ٖٙٛ ٞستيس ٚ اظ حسٗ ٘يت آٟ٘ب زاٚضي زضستي ٘ساضيس. ٔمساضي ٔٛفميت ثٝ ٔٙظٛض ٕٞىبضاٖ ذٛز ٔظ

ضبيس ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ثطسيس وٝ تٕبٔي آ٘چٝ ٘يبظ  ضٕب ٘ٛع غحيحي اظ اػتٕبز ثٝ ٘فس ضا ٔي زٞس. حتي
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قطاحي يه ػّٕيبت ثطاي تحت پٛضص لطاض زازٖ ٔٙبقك زض حبَ ٘جطز است. ثٝ ٚؾٛح، ضٕب  ،زاضيس

 زاضايي ثسيبض ٔفيسي ثطاي ذٛز ٚ ضطوتتبٖ ٕ٘ي ثبضيس.
 

 ستٖٛ سْٛ ـ ضتجٝ ٘رست / ستٖٛ زْٚ ـ ضتجٝ زْٚ 
 

س ضاٜ ا٘ساظي اضتص ٞبي ذػٛغي ٚ ضىبض ٔطؽ ثٟطتي. ضٕب ضغُ ٔتٙبسجتطي ضا أتحبٖ وٙيس، ٔب٘ٙ

يب ظبِٓ يب فسايي يب لّسضي ٞستيس وٝ اضازٜ ذٛز ضا ثط زيٍطاٖ تحٕيُ ٔي ٕ٘بييس. تبثيط وٛتبٜ ٔست تٟٙب 

ثٝ ثٝ خبي آ٘ىٝ ثب آٟ٘ب وبض وٙيس. ٔتبسفب٘ٝ،  ،ٔؼيبض ضٕبست. اظ اضربظ سٛء استفبزٜ ٔي وٙيس

 اظ ضٕب ثٟطٜ ثطزاضي ٔي وٙٙس.  زيٍطاٖ ٔطتبلب٘ٝ، سٔحؽ ايٙىٝ زچبض ٔطىّي ضٛي
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 دستيابي به توافق .6.4   
 

عشص تشخَسد ـ هطکالت سا جذاي اص اضخاظ تثيٌيذ. تِ ػثاست ديگش تِ هطکل حولِ کٌيذ ٍ  .1

 ًِ تِ افشاد. ػاليق عشف هقاتل سا دسک کٌيذ. توايل خَد سا تشاي ّوکاسي ٍ هزاکشُ ًطاى

 دّيذ. حشکات ًطاى دٌّذُ تشتشي جَيي، خَدتيٌي ٍ اسػاب گشي سا تِ حذاقل تشساًيذ.
 

تيي هٌافغ هصالحِ تشقشاس کٌيذ ـ تِ هٌافؼي کِ دس پس يک هَضغ اػالم ضذُ قشاس داسًذ،  .2

هَضغ ّش يک اص عشفيي تا ديگشي دس تؼاسض قشاس  ،تَجِ ًواييذ. هوکي است تِ ًظش تشسذ

اها دس ٍاقغ ايي احتوال ٍجَد داسد کِ هٌافغ، ػاليق ٍ ًگشاًي ّاي ايجاد کٌٌذُ هَاضغ  ،داسد

ياد ضذُ، هطتشکاتي تيص اص آًچِ دس ًگاُ اٍل تِ ًظش هي سسذ، داضتِ تاضٌذ. تالش ًواييذ 

 تا ايي هٌافغ تا يکذيگش ساصگاس گشدًذ. 

 

کِ تا سَْلت  قادس خَاٌّذ تَد ،سسٌذ هياص يکذيگش ضٌاخت ـ آًْايي کِ تِ ضٌاخت   .3

 ،استثاط تشقشاس ًوَدُ، هزاکشُ کٌٌذ ٍ يکذيگش سا قاًغ ًوايٌذ. آضٌايي تا ديگشي ّنتيطتشي تا 

اها اساساً چٌاًچِ ها تا ضخصي احساس ساحتي ٍ ّوفکشي کٌين،  ،هفَْهي هثْن است

 هزاکشات تسياس ساحتتشي خَاّين داضت. 

 

آًچِ فکش  دس خصَظ ضفاّي دس جلسة هزاکشُ يهشٍسم اًجااظْاسات اٍليِ ـ دس صَست   .4

تايذ اًجام گيشد، هشٍس هضتَس ًثايذ تحث تشاًگيض تاضذ. هي تَاًذ دستشداسًذُ  هي کٌيذ

تاسيخچِ اهش ٍ ّوچٌيي هَقؼيت فؼلي تاضذ. تِ ًَتِ خَد تِ اظْاسات آغاصيي عشف ديگش 

 ِ يک فضاي تشد ـ تشد دست ياتيذ.گَش دّيذ. توايالت خَد سا تياى ًواييذ. تالش کٌيذ کِ ت

 

حقايق ًِ هزاکشُ هي کٌٌذ ٍ ًِ هزاکشات سا تش ّن هي صًٌذ ـ صشف داضتي ايي تاٍس کِ  .5

حقايق تِ ًفغ ضواست، تذيي هؼٌا ًيست کِ هزاکشات ًيض ضشٍستاً تايذ تِ ًفغ ضوا سقن 

َد ٍ ًِ تخَسد. ايي سٍش استفادُ اص حقايق است کِ تاػث هتؼاقذ ضذى عشف ديگش هي ض

 راتاً خَد حقايق.
 

ّوِ هَضَػات سا ضٌاسايي کٌيذ ـ ًسثت تِ تواهي هَضَػاتي کِ تايذ هَسد تحث قشاس  .6

 . قثل اص ايٌکِ تواهي جَاًة يک هَضَع سا هالحظِ ًکشديذ، ٍاسدتِ هَافقت تشسيذگيشًذ، 

 جذل ًطَيذ. استفادُ اص جذٍل ضشٍط يا سشفصل ّاي هَافقتٌاهِ هفيذ خَاّذ تَد.
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هَضَػات کن اّويت تش ضشٍع کٌيذ ـ هَضَػات کن اّويت تش ًقغِ خَتي تشاي ضشٍع  تا .7

چشا کِ قادسيذ دس خصَظ آًْا تِ يک تَافق صٍد ٌّگام تشسيذ. ايي اهش تِ ايجاد  ،ّستٌذ

 يک فضاي هثثت کوک هي ًوايذ.

 

تِ ها دٍ گَش ٍ يک دّاى دادُ ضذُ تا تيطتش گَش دّين ٍ کوتش حشف "گَش کٌيذ ـ   .8

. ًسثت تِ عشح سَاالت تشديذ ًکٌيذ. آگاّي کافي داضتي تشاي هزاکشات هَفقيت آهيض "ضًينت

 حياتي است.

 

ٍسدُ، سقية يا اعالػات تاصاس ٍ کِ دس هَسد خصَصيات فشايٌذ يا فشآدقيق تاضيذ ـ صهاًي  .9

 هَاسدي اص ايي دست سخي هي گَييذ.

 

 ،سال 5ٍ دس عَل هاّياًِ تغَس يثاً قيوت سا خشد کٌيذ ـ يک کاسخاًِ يکصذ ّضاس دالسي تقش .10

 .دالس است 1600 تٌْا

 

اختالف ـ اجاصُ ًذّيذ کِ اختالف ًظش دس خصَظ يک هَضَع هزاکشات سا تِ تي تست  .11

 ،ضايذ تا فْشست کشدى آًْا تش سٍي تختِ سفيذذ، تکطاًذ. اختالفات سا فؼالً تِ کٌاسي تگزاسي

 ٍ تِ سشاؽ هَضَػاتي تشٍيذ کِ ّوچٌاى تايذ دس هَسد آًْا تحث ضَد.

 

سؼي کٌيذ کِ تش هؼياسّاي ًَػي تکيِ کٌيذ ـ چٌاًچِ قيَد ٍ ضشٍط استاًذاسد يا سٍيِ ّاي   .12

تغَس کلي هقثَلي ٍجَد داسًذ، احتوال تيطتشي ٍجَد داسد کِ تَسظ ّش دٍي عشفيي 

 پزيشفتِ ضًَذ.

 

يذ ـ چٌاًچِ ضشب الؼجل ّايي ٍجَد داضتِ تاضذ، اغلة هزاکشات دس تِ گزس صهاى تَجِ ًواي .13

ّاي صهاًي  آخشيي ساػت يا دس ّويي حذٍد تِ ًتيجِ هي سسذ. آگاّي ًسثت تِ هحذٍديت

عشف ديگش ٍ تَجِ تِ ايي ًکتِ کِ ضشب الؼجل ّاي ضوا ّوَاسُ تِ ّواى اًذاصُ کِ تِ ًظش 

 سپشي ضذىست. اجاصُ دّيذ تشس اص ًْايتاً تِ ًفغ ضوا ،ًيستٌذذ غيش قاتل اًؼغاف ٌهي سس

 آخشيي لحظِ اص هْلت، تِ جاي آًکِ دس تقاتل تا ضوا تاضذ، تِ ًفغ ضوا ػول ًوايذ.



              
  اظ هَافمتٌبهِ ّب ّبًٖٗوًَِ ـ  6.5يو٘وِ  108

 

 از موافقتنامه ها نمونه هايي  5.6    
 

زض اٗي ثرف هب ثطذٖ اظ هَافمتٌبهِ ّبٕ همسهبتٖ وِ هؼوَالً پ٘ف اظ اهًبٕ هَافمتٌبهِ ل٘ؿبًؽ، 

 هطثٌَ ثِ ّبٕ لجالً زض هَضز هخبلهٌؼمس هٖ گطزًس ضا هَضز ثطضؾٖ لطاض هٖ زّ٘ن. ّوبًگًَِ وِ 

ّب ً٘ع نطفبً رٌجِ تَي٘حٖ زاقتِ ٍ ًجبٗس ثسٍى  ًوًَِقطٌٍ هَافمتٌبهِ ل٘ؿبًؽ گفتِ قس، اٗي 

 ثبظثٌٖ٘ ٍ ضاٌّوبٖٗ هكبٍض حمَلٖ هَضز اؾتفبزُ لطاض ثگ٘طًس. هَافمتٌبهِ ّبٕ ٗبزقسُ ػجبضتٌس اظ:
 

 هَافمتٌبهِ هحطهبًگٖ ٗب ضاظزاضٕ 

 ب تفبّن ًبهِ ٗبززاقت تفبّن ٗ 

  هطتجٍ ٍ تَلف ّبٕ هَافمتٌبهِ 

 هَافمتٌبهِ پػٍّكٖ 
 

 34ٕضاظزاض بٗ ٖهحطهبًگ هَافمتٌبهِ        
 

 ٕافكب ثِ هزجَض زٌّسُ ؿبًؽ٘ل ؿبًؽ،٘ل هَافمتٌبهِ هصاوطات ََل زض ٍ اظ لجل ،اؾت هوىي

 سًٗجب ،ًكَز هَافمتٌبهِاًؼمبز  ثِ هٌتذ هصاوطات چٌبًچِ ٍ گطزًس ٖه ٖتلم هحطهبًِ وِ قَز ٖاَالػبت

 هٗ زٌّسُ، ؿبًؽ٘ل حمَق حفظ وٌظَضث. گطزز افكبء بٗ اؾتفبزُ ثبلمَُ طًسُ٘گ ؿبًؽ٘ل تَؾٍ

 اَالػبت ٕافكب ثط ٖهمسه قطٌ ػٌَاى ي ثَِ٘طف تَؾٍ اؿلت ،ٕضاظزاض بٗ ٖهحطهبًگ هَافمتٌبهِ

 هَافمتٌبهِ ٕاهًب. هٖ قَز اهًبء ؿبًؽ٘ل هَافمتٌبهِ اًؼمبز ٕثطا هصاوطات قطٍع ٍ هحطهبًِ

 .اًس قسُ هصاوطُ ٍاضز ٕرس ثَُض يَ٘طف ٌىِٗا ثط ٖهجٌ ،اؾت ٌٖ٘تًو يّ٘وچٌ ٖهحطهبًگ
 

 نمونه
 

         اشػبى( "وٌٌسُ افكبء") چْبض قوبضُ اؾتبًساضز، ًَ٘ بثبى٘ذ ،ٖثوجئ ٌّس، ،ل٘و٘تِس وبهپبًٖ ىٌَٗسٗا

 ٖىطٍؾىَپ٘ه ارعاء گصاضٕ ضٍوف ٕثطا ٖضٍق ثب اضتجبٌ زض ٌٖ٘هؼ اَالػبت ٕزاضا وِ سًٗوب ٖه

 3600 َٗزضا قَض ًَضث ؾبضاؾَتب، ىب،ٗآهط تس،ٌٗىبضپَضٗا كيَ٘ل٘فَضه ىبل٘وو ٍ( "اَالػبت")

 زض ن٘تهو اتربش ذبل ّسف ثب اَالػبت اظ اؾتفبزُ بٗ/ٍ بفتٗزض ثِ لٗهب( "وٌٌسُ بفتٗزض")

 ( "ّسف") ثبقس ٖه اَالػبت گطٗز حمَق ٍ ؿبًؽ٘لٗب ػسم تحه٘ل ل ٘تحه ذهَل

                                                            
 :ثجٌ٘٘سثطإ هُبلؼِ ث٘كتط  34

Wendall Ray Guffey, “Preserving Secrecy in Agreements”, Les Nouvelles, September, 1996, p. 105. 
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 ثِ هكطٌٍ ،ثبقس ٖه هَافمتٌبهِ يٗا َجك ثط وٌٌسُ بفتٗزض ثِ اَالػبت ٕافكب ثِ لٗهب وٌٌسُ افكبء

 .پصٗطفتِ قَزوٌٌسُ  بفتٗزض تَؾٍ لٗش قطٌٍ اٌٗىِ
 

 گطٗز اًَاع ٍ ٕتزبض ،ٖبت٘ػول ،ٖهٌْسؾ ،ٖفٌ اَالػبت قبهل "اَالػبت" هَافمتٌبهِ، يٗا زض .1

  :وِ قَز ٖه ٖاَالػبت

 َطق بٗ فًٗوب بٗ ٕثهط ،ٖقفبّ هىتَة، ثهَضت وٌٌسُ بفتٗزض ثِ وٌٌسُ افكبء( الف)

 اضائِٖ ى٘الىتطًٍ ثَُضشذ٘طُ قسُ  بٗ/ٍ ٖچبپ اؾٌبز ًوًَِ، ،َٖطاح ثهَضت بٗ گطٗز

  بٗ س؛ًٗوب ٖه اضائِ پؽ يٗا اظ بٗ ًوَزُ

 گطٗز قىل ّط ثِ ،ثَُض ؿ٘ط حهطٕ بٗ كبّسُه لِ٘ثَؾ وٌٌسُ افكبء اظ وٌٌسُ بفتٗزض( ة)

 .اؾت ًوَزُ بفتٗزض
 

 ًوَزُ بفتٗزض وٌٌسُ افكبء اظ ن٘طهؿتم٘ؿ بٗ ن٘هؿتم ثَُضتٖ وِ اَالػب ٖتوبه وٌٌسُ بفتٗزض .2

 يٗا زض آًچِ رع ثِ ّسفٖ چّ٘ ٕثطا اَالػبت اظ ٍ سًٗوب ٖه ٖتلم هحطهبًِ ضا اؾت

 .سًٗوب ًٖو اؾتفبزُ ،قسُ ٌٖ٘ث ف٘پ هَافمتٌبهِ
 

 ،سًٗوب ًٖو افكبء طهطتجٍ٘ؿ بٗ هطتجٍ ّ٘چ ٍرِ ثِ َطف ّبٕ ثِ ضا اَالػبت وٌٌسُ بفتٗزض .3

 .سًٗوب ل٘تحهضا  وٌٌسُ افكبءٖ وتج تٗضيب لجالً آًىِ هگط
 

 :وِ قَز ًٖو ٖاَالػبت قبهل ؾَم، ٍ زٍم ٕثٌسّب زض هٌسضد تؼْسات .4

 هگط ،زض حَظُ اَالػبت ػوَهٖ لطاض گ٘طز پؽ يٗا اظ بٗ ثبقس ػوَم زؾتطؼ زض( الف)

 بفتٗزض ربًت اظ اشى ثال ٗب تطن فؼل فؼل زًِ٘ت زض اَالػبت ثِ ٖػوَه ٖزؾتطؾ ٌىِٗا

  بٗ ثبقس؛ وٌٌسُ

 زاقتِ بض٘اذت زض ذَز لجالً ضا وٌٌسُ افكبء تَؾٍ قسُ اضائِ اَالػبت وٌٌسُ بفتٗزض( ة)

 ل٘تحه وٌٌسُ افكبء اظ ٍ ؿتً٘ اؾطاض حفظ ثِ هطثٌَ تؼْسات تحت پَقف ٍ ثبقس

 .ثبقس آى ٕافكب هَظف ثِ لبًَى ثوَرت بٗ ثبقس ًكسُ
 

 ثهَضت اظ اَالػبت ٍٗػگٖ ّبٖٗ وِ ذبَط يٗا ثِ نطفبً ،هٖ وٌس تهسٗك وٌٌسُ بفتٗزض

، ّطگع ثبقس ٖه وٌٌسُ بفتٗزض تهطف زض بٗ زاضز لطاض ٖػوَه زاًف للوطٍ زض ٕاًفطاز

 لطاض گفتِ ف٘پ اؾتخٌبئبت للوطٍ زضٍٗػگٖ ّبٕ هعثَض ً٘ع  هزوَػًٔوٖ قَز وِ  فطو

  احجبت ضثب ،وٌٌسُ بفتٗزضثٌس تَؾٍ  يٗا زض هٌسضد اؾتخٌبئبت گ٘طز. زض نَضت اؾتٌبز ثِهٖ 
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 .ً٘ع ثط ػْسُ ذَز اٍؾت شٕ حمٖ
 

 ٖتوبه وٌٌسُ، افكبء ربًت اظ ٖوتج زضذَاؾت ثب ٍ هَافمتٌبهِ يٗا ذبتوِ اظ ثؼس وٌٌسُ بفتٗزض .5

 ضا آًْب ثِ هطثٌَ ّٕب ضًٍَقت ولِ٘ رولِاظ  ،قسُ اًس يجٍ زائوٖ ٖقىل ثِ وِ ٖاَالػبت

 .گطزاًس ٖه     ثبظ
 

 پؽ بٗ هَافمتٌبهِ يٗا دٗتبض اظ ؾبل 5 گصقت اظ ثؼس ،5 ٍ 4، 3، 2ٕ ثٌسّب زض هٌسضد تؼْسات .6

 ثَُض وِوٌٌسُ  بفتٗزض ٍ وٌٌسُ افكبء ي٘هبث ٕثؼس هَافمتٌبهِ ًَع ّط ذبتوِ بٗ اًمًبء اظ

 ثبقس، قسُ هٌؼمس الصوط فَق ٕاًمًب دٗتبض اظ لجل ٍ ثبقس اَالػبت ثِ هطثٌَ ٖرعئ بٗ ٖول

 ، ثِ لَت ذَز ثبلٖ هٖ هبًٌس. گطزز هحمك ٕگطٗز اظ پؽ وِ وسام ّط
 

 ذؿبضات، قبهل، ٕطحهط٘ؿ ثَُض وِ ٖبًٗظ ًَع ّط ثِ ًؿجت ٍرِ چّ٘ ثِ وٌٌسُ افكبء .7

 فؼل تطن ،ًٖبزضؾت اقتجبُ، اظ ًٖبق گطٗز ذؿبضت بٗ بىٗظ ّط ٍ الٌفغ ػسم ؾَز، ّب، ٌِّٗع

 .ًساضز ٖت٘هؿٍَل ،ثبقس اَالػبت گطٗز َة٘ػ بٗ
  

ثِ ًحَ هوىي،  ضا اَالػبت اظ اؾتفبزُ حك ،رولِ هي ،ًَع چّ٘ اظ ٖحم چّ٘ ،وٌٌسُ بفتٗزض .8

 ثِ رع هَاضزٕ وِ زض ضاؾتبٕ ًبئل قسى ثِ ّسف هٌسضد زض اٗي هَافمتٌبهِ ثبقس.  ،ًساضز

 

            هَضخ زض ضٍظ                                      
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 تفبّن ًبهِ بٗ تفبّن بززاقتٗ        
 

 ثط ٖهجٌ يَ٘طف ٖول لهس اظ ًكبى وِ اؾت ٖهمسهبتإ  هَافمتٌبهِ تفبّن ًبهِ بٗ تفبّن بززاقتٗ

 ضا هصاوطات يَ٘طف ًكبى هٖ زّس وِ ًبهِ تفبّن بٗ تفبّن بززاقتٗ. زاضز آٍض العام تَافك هٗ اًؼمبز

 ًبهِ تفبّن حبً،٘تطر. زاضًس ؿبًؽ٘لهَافمتٌبهِ  اًؼمبز هٌظَض ثِ آى ازاهِ ثِ ن٘تهو ٍ ًوَزُ آؿبظ

 .سًٗوب اقبضُ گطزز،هٖ  هٌؼمس ؿبًؽ٘ل هَافمتٌبهِ ظهبًٖ وِ زض آىظطف  ثِثبٗس 
 

 اظ ٖثطذ. زاضز طثٍٗش وكَض ٖحمَل ًظبم ثِ ٖثؿتگ تفبّن ًبهِ بٗ تفبّن بززاقتٗ ٖحمَل احطات

 ًبهِ تفبّن بٗ تفبّن بززاقتٗ هؼتمسًس گطٗز ٖثطذ وِ ٖحبل زض ،زاًٌس ٖه آٍض العام ضا آًْب ٖهل ي٘لَاً

       آٍض العام هَافمتٌبهِ هٗ ّٕب ٖػگٍٗ ٕزاضا ،ضؾبًٌس ٖه ضا يَ٘طف لهس تٗرسزض ػ٘ي حبل وِ 

 بٗ تفبّن بززاقتٗ ٕهحتَا ثِ ٖثؿتگ بزقسُٗ اهط ٕبزٗظ بض٘ثؿ حس تب نَضت، ّط زض. ثبقٌس ًٖو

 تؼْسات هَرس اؾٌبز يٗاتَرِ زاقتِ ثبق٘ن وِ هوىي اؾت  يٗثٌبثطا. زاضز يَ٘طف لهس ٍ ًبهِ تفبّن

ثب اٗي فطو  ٍ ن٘ثبق زاقتِ اؾٌبز يٗا زض هٌسضد ػٌبنط ثِ ًؿجت ٖهمتً زلت سٗثب ٍ ثبقٌس ٖحمَل

. ٌسًٗوب هٖ حفظ ضا ذَز اػتجبض هعثَض اؾٌبز ًگطزز، هٌؼمس ًْٖٗب هَافمتٌبهِ اگط وِآًْب ضا تسٍٗي وٌ٘ن 

       ط٘تفؿ ٖچگًَگ وٌٌسُ ي٘٘تؼوِ  حبون لبًَى ٍ نبلح ّٕب زازگبُ تؼ٘٘ي ،ذهَل يٗا زض

. اؾت إ ػبلالًِ اهط ،ٗب ٗبززاقت تفبّن تفبّن ًبهِزض  س،ٌهٖ ثبق ًبهِ تفبّن بٗ تفبّن بززاقتٗ

اٗي  وِ اؾت ًوَزُ حٗتهط ٍزضد  ضا هَيَع يٗا الف 6.2 وِ٘يو زض هَافمتٌبهِ ٕؾطفهلْب

 ،زاضز ح٘تطر آًْب ثَزى آٍض العام ثط اؿلت ّب تفبّن ًبهِ ًجَزى آٍض العام. ً٘ؿت آٍض العام هَافمتٌبهِ

       بٗ وٌٌسُآؿبظ تفبّن ًبهِ بٗ تفبّن بززاقتٗ ،هَافمتٌبهِ ّٕب ؾطفهل وِ ٖٗرب زض ذهَل ثِ

 تَؾٍ هَافمتٌبهِ ّٕب ؾطفهل وِ زاضز اهىبى همبثل زض. ثبقس يَ٘طف ي٘هبث هصاوطات ثطًسُ ف٘پ

    لطاضزاز هٗ اًؼمبز ،هعثَض ّٕب ؾطفهل يٗتسٍ اظ ّسف وِ قَز ػٌَاى نطاحتبً ٍ اهًبء يَ٘طف

 ّٕب ؾطفهل زض ٕس٘ول هَيَػبت ِ٘ول زضد ثِ ًؿجت ٌبى٘اَو نَضت، يٗا زض. ثبقس ٖه آٍض العام

 .زاضز ٍٕافط ت٘اّو ،اثْبم هَافمتٌبهِ ٍ ػسم ٍرَز
 

 هطتجٍ ٍ تَلف ّبٕ هَافمتٌبهِ        
 

 اًؼمبز تب زّس ٖه ٖهْلت ثبلمَُ طًسُ٘گ ؿبًؽ٘ل ثِ ثبلمَُ زٌّسُ ؿبًؽ٘ل ،تَلف هَافمتٌبهِ اؾبؼ ثط

 ٕتمبيب چّ٘ وِ سًٗوب ٖه هَافمت زٌّسُ ؿبًؽ٘ل ٍ سًٗوب ٖثطضؾ ضا زٌّسُ ؿبًؽ٘ل ثب هَافمتٌبهِ

       ضا اهىبى يٗا ثبلمَُ طًسُ٘گ ؿبًؽ٘ل ثِ هَافمٌبهِ يٗا. لجَل ًىٌس هْلت يٗا ٕاًمًب تب ضا ٕگطٗز

     هطثََِ ٕفٌبٍض ل٘تحه ٕثطا ؿبًؽ٘ل هَافمتٌبهِ اًؼمبز ذهَل زض ثبل فطاؽ ثب تب زّس ٖه
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ل٘ؿبًؽ گ٘طًسُ هٖ تَاًس زض  ،هخبل ٕثطا .وٌس سا٘پ ٕؾبظ آهبزُ ٕثطا ٖهْلت ٍ سًٗوب ٕط٘گ ن٘تهو

 .سًٗوب ك٘تحم ضاثُِ يٗا ٖحمَل ٍ ٖبثٗثبظاض ،ٖهبل فٌبٍضاًِ، ّٕب ٖػگٍٗ هَضز زض ظطف اٗي هْلت،

 ٕاػُب ثِ لبزض ،ًوَزُ هٌؼمس ثبلمَُ طًسُ٘گ ؿبًؽ٘ل بث تَلف هَافمتٌبهِ وِإ  ثبلمَُ ٓزٌّس ؿبًؽ٘ل

 ٕهؼٌب ثِ ،هؼوَل ثَُض وِ ،ثبقس ًٖو تَلف هَافمتٌبهِ اػتجبض هست ََل زض گطٗز ّٕب ؿبًؽ٘ل

 .اؾت هبِّ چٌس ٖهست
 

        انَالً. اؾت اًحهبض ٍ فطنت اظإ اضائِ زض پطزاذت زضثطزاضًسُ تَلف هَافمتٌبهِ ًسضت ثِ

 اظ تب)  زاز لطاض العحوِ حك هٗ پطزاذت ثط ٖهجٌ ثبلمَُ طًسُ٘گ ؿبًؽ٘ل ثطػْسُ ٕتؼْس تَاى ٖه

 طًسُ٘گ ؿبًؽ٘ل وِ ٕا ػاللِثب  زٌّسُ ؿبًؽ٘ل هؼوَالً اهب( ًوَز حبنل ٌبى٘اَو ٍٕ ٕرس لهس

 ٕفٌبٍض ٖبثٗاضظ گعاضـتِْ٘  ٕتمبيب زٌّسُ ؿبًؽ٘ل سٗقب. قَز ٖه لبًغ زازُ ًكبى ذَز اظ ثبلمَُ

 ثبلمَُ طًسُ٘گ ؿبًؽ٘ل چٌبًچِ. سٗثٌوب ٍٕ اظ ضا طًسُ٘گ ؿبًؽ٘لاتربش قسُ تَؾٍ  ن٘تهو ٍ

 هوىي وِ ثبقس زاقتِ تَرِ ًىتِ يٗا ثِ سٗاحتوبالً ثب زٌّسُ ؿبًؽ٘ل ،وٌس ٕكتط٘ث هْلت ٕتمبيب

         تالـ ٍ ًوَزُ هُطح ثبلمَُ طًسُ٘گ ؿبًؽ٘ل ػٌَاى ثِ ضا ذَز وِ ثبقٌس اٍ ٕضلجب يٗا ،اؾت

 .آٍضًس ثسؾت ضا ٖاضظق ثب ٕتزبض اَالػبت بٗ ٌسًٗوب وٌس ضا زٌّسُ ؿبًؽ٘ل حطوت ،وٌٌس ٖه
 

     يٗا ٖتوبه .هطتجٍ هٖ ثبقس ذ٘بضٕ هَافمتٌبهِ ٍ ؿبًؽ٘ل هصاوطُٔ هَافمتٌبه ثِتَلف  هَافمتٌبهِ

      تَافك ثِ آهسى ًبئل ؾوت ثِ ّٖٗب گبم ّٖوگ، ظٗطا ّؿتٌس ٖهكتطو ػٌهط ٕزاضا ّب هَافمتٌبهِ

 زض. هحؿَة هٖ قًَس ٌَٖ٘طف لجَل لبثل َز٘ل ٍ قطٌٍ ٍ ٕتزبض جبت٘تطت ٍ ضاّجطز ٕضٍ ثط

 آٍض بىٗظ اؾت هوىي ٖحت. ثبقس ًٖو ٖهمسهبت ٕتزبض هَافمتٌبهِ هٗ اًؼمبز زض ٖتٗهع هَالغ، ٖثطذ

 ٖثؿتگ ،ط٘ذ بٗ نًٗ٘وب هٌؼمس ضا بزقسُٗ ّٕب هَافمتٌبهِ ٌىِٗا ذهَل زض ٕط٘گ ن٘تهو. ثبقس عً٘

اذص ًظط اظ  ٍ قَز اتربش زلت ثب سٗثب ن٘تهو يٗا. زاضز هَضز ّط ذبل ٍٗقطا ٍ غٍٗلب ثِ

 . اؾتهترهه٘ي زض اٗي ذهَل ؿ٘ط لبثل ارتٌبة 
 

 يٗازض حبلٖ وِ . اؾت ؿبًؽ٘ل هصاوطُ هَافمتٌبهِ ،شٗالً آٍضزُ قسُ  وِإ  ٔ ًوًَِهَافمتٌبه

 ثب ٖهكتطو ٕتزبض ٍ ٖحمَل اّساف هٖ ثبقس، اهب هتفبٍت بت٘رعئ ٍوبًَى  زض هَافمتٌبهِ

 .زاضز گطٗز ٖهمسهبت ّٕب هَافمتٌبهِ ٍ ٕبض٘ذ ،تَلف هَافمتٌبهِ
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 مثال
 

 .اؾت قسُ هٌؼمس....  دٗتبض زض هَافمتٌبهِ يٗا
 

 هب ث٘ي
 

 َطف هٗ اظ ،4 قوبضُ اؾتبًساضز، ًَ٘ بثبى٘ذ ،ٌّٖس،ثوجئ ("اٌٗسٗىَ") تس٘و٘ل ٖوبهپبً ىٌَٗسٗا
 

 ،3600 قَض َٗزضا ًَضث ؾبضاؾَتب سا،ٗفلَض ىب،ٗآهط ("وو٘ىبل") تسٌٗىبضپَضٗا كيَ٘ل٘فَضه ىبل٘وو

 .گطٗز َطف اظ
 

     تَافك طٗظ قطح ثِ يَ٘طف ،هٌسضد زض اٗي ؾٌس هتمبثل هطاتت ٍ ػَْز ثطَجك ضٍ، يٗا اظ ،اوٌَى

 :وِ ٌسًٗوب ٖه
 

ٖ ؿبًؿ٘ل ،ٍ تَام ثب حؿي ً٘ت ْبآً اؾبؼ ثطهبٗل ثِ تؼ٘٘ي قطاُٖٗ هٖ ثبقٌس وِ  يَ٘طف .1

 ًفَش ٍ اًؼمبز دٗتبض. ٌسًٗوب هصاوطُ( "ٕفٌبٍض") الف رسٍل زض ضا ثطإ فٌبٍضٕ تَن٘ف قسُ

 .("اػتجبض هست") ثبقس هَافمتٌبهِ يٗا دٗتبض اظ ضٍظ 180 اظ ف٘ث سًٗجب هصوَض ؿبًؽ٘ل
 

 ثب اضتجبٌ زض ضا ل٘ؿبًؿٖ هَافمتٌبهِ چّ٘ اًؼمبز َٗىٌسٗا هَافمتٌبهِ، يٗا اػتجبض هست ََل زض .2

 ،ٕتزبض ٍاحس ؾبظهبى، چّ٘ ثب هكبثِ فٌٖ ٌِ٘ظه زض ٍ هَافمتٌبهِ يٗا هَيَع ٕفٌبٍض

 .سًٗوب ًٖو زًجبل ٖم٘حم قرم بٗ قطوت
 

 ٗب تًو٘ي ي٘تبه ٕثطا لجَل لبثل َٖطح ىبل٘وو هَافمتٌبهِ، يٗا دٗتبض اظ ضٍظ 60 ظطف زض .3

  .سًٗوب ٖه اضائِ ىٌَٗسٗا ثِ ٕفٌبٍض كتط٘ث تَؾؼٍِرِ ثطإ 
 

 تَؾٍ ٍرِ ي٘تبه َطح ٍنَل اظ ضٍظ 30 ظطف زض ضا ؿبًؽ٘ل هصاوطات ىبل٘وو ٍ ىٌَٗسٗا .4

 ىبل٘وو. ٌسًٗوب ٖه آؿبظ گطزز، هحمك ظٍزتط وِ وسام ّط اػتجبض، هست بىٗپب زض بٗ ىٌَٗسٗا

 آؿبظ زض ضا ٕفٌبٍض كتط٘ث ٕؾبظ ٕتزبض ٍ تَؾؼِ ٕثطا ّٖٗب َطح وِ قَز ٖه هتؼْس

 .سًٗوب اضائِ ىٌَٗسٗا ثِ هصاوطات
 

 ،ٕاًحهبض ؿبًؽ٘ل هٗ ىبل٘وو ثِ وِ ٌسًٗوب هصاوطُ ضا ٖؿبًؿ٘ل زاضًس لٗتوب يَ٘طف .5

 ءاػُب ٖفطػ ؿبًؽ٘ل ٍٕاگصاض حك ثب ّوطاُ ،رْبى ؾطتبؾط زض بظ٘االهت حك زضثطزاضًسُ

 ػطيِ بٗ/ٍ ٍاضزات، ،اؾتفبزُ ،آًچِ تب وٌَى ؾبذتِ قسُ ؾبذت، ٕثطا ٕفٌبٍض اظ تب ،سًٗوب
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فٌٖ، ثْطُ ثطزاضٕ  ٌِ٘ظه زض اؾتفبزُضٍـ ّبٕ  بٗ ؿبًؽ٘ل ٕزاضا هحهَالت فطٍـ ٕثطا

 .سًٗوب
 

  :ثَز ذَاّس لٗش قطٌٍ زضثطزاضًسُ حسالل ؿبًؽ٘ل .6
 

 تب ىٌَٗسٗا وِ اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ هطثٌَ ثِ ٖذبضر ٍ ٖزاذل ّٕب ٌِّٗع ٖتوبه رجطاى( الف)

 ؛اؾت قسُ هتحول حبل ثِ

  ؛اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ ٖآت ّٕب ٌِّٗع پطزاذت( ة)

 ؛ؿبًؽ٘ل ِ٘اٍل العحوِ حك پطزاذت( د)

 ؛هؿتوط بظ٘االهت حك پطزاذت( ز)

 ؛هطثََِ هطاحل هْن ّٕب پطزاذت( ّـ)

 ثطإ تزبضٕ ؾبظٕ فٌبٍضٕ؛ ٍ  وَقف ٕط٘ثىبضگ ثِ هطثٌَ تؼْسات( ٍ)

 َز٘ل طٗؾب ٍ اًتكبض ثِ هطثٌَ هفبز ٍ ٖهحطهبًگ حفظ ذؿبضت، ٍضٍز ػسم ي٘تًو( ظ)

 .ؿبًؽ٘ل هَافمتٌبهِ هٗ زض ذٗضا ٍ هتؼبضف
 

 وِ سًٗوب پطزاذت آى هَػس زض( "العحوِ حك"( )عاى٘ه)  ىٌَٗسٗا ثِ، قَز ٖه هتؼْس ىبل٘وو .7

 ىبل٘وو ي،ٗا ثط ػالٍُ. گطزز ٖه االزاء ٍارت ىبل٘وو تَؾٍ هَافمتٌبهِ يٗا اهًبٕ ظهبى زض

 ََل زض ،آًْب پطزاذت هَػس وِ ضا اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ ّٕب ٌِّٗع ٖتوبه وِ سًٗوب ٖه تؼْس

 .سًٗوب پطزاذت ثبظ ضؾس، ٖه فطا هَافمتٌبهِ يٗا اػتجبض هست
 

  :ًوَز ذَاٌّس ػول طٗظ قطح ثِ ،گطٗىسٗ هحطهبًِ اَالػبت هَضز زض يَ٘طف .8
 

 وِ ٕاؾٌبز زض هٌسضد اَالػبت ٖتوبه ،ٌسًٗوب ٖه هَافمت هٗ ّط ىبل٘وو ٍ ىٌَٗسٗا( الف)

( 1) ضا قسُ اضؾبل ٕگطٗز ثِ يَ٘طف اظ ٖىٗ تَؾٍ ٍ سٌثبق ٖه "هحطهبًِ" ػالهت ٕزاضا

 هَافمتٌبهِ يٗا زض هٌسضد اّساف ٕضاؾتب زض تٌْب( 2) ٌس،ًٗوب ٍنَل هحطهبًِ وبهالً ثَُض

 ثسٍى ٍٕ وبضهٌساى ٍ ٌسگبىًٗوب وٌٌسُ، بفتٗزض َطف تَؾٍ( 3) زٌّس لطاض اؾتفبزُ هَضز

 لبثل هىتَة هسضن وٌٌسُ بفتٗزض ٌىِٗا هگط ،ًكًَس افكبء گطٗز َطف ٍ هىتَة ٖلجل اشى

 :هعثَض اَالػبت ٌىِٗا ثط زال ،سًٗوب اضائِ ضا ٖلجَل

 زاقتِ؛ لطاض افكبء ظهبى زض ّوگبى زؾتطؼ زض -

 بٗ همبهبى لبئن ٌسگبى،ًٗوب وبضهٌساى، وٌٌسُ، بفتٗزض فؼل تطن بٗ فؼل ثسٍى ٍ هتؼبلجبً -

 . اؾت گطفتِ لطاض ّوگبى زؾتطؼ زض ٍٕ ي٘ػبهل
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 قسُ افكبء زضٗبفت وٌٌسُ ثِ ،ءافكب حك ٕزاضا حبلج قرم تَؾٍ ٖلبًًَ ثَُض -

 ؛ثبقس

 اؾت؛ زاقتِ اَالع آى ثِ ًؿجت افكبء ظهبى پ٘ف اظ وٌٌسُ بفتٗزض -

 بٗ ؛ثبقس قسُ زازُ تَؾؼِ وٌٌسُ بفتٗزض تَؾٍ هؿتمل ثَُض -

 .ثبقس ارجبضٕ آى ٕافكب همطضات بٗ لبًَى ثوَرت -
 

ثط اؾبؼ اٗي هَافمتٌبهِ، چٌبًچِ ّط ٗه اظ َطف٘ي حسالل ّوبى زضرِ إ اظ هطالجت ضا ( ة)

ً٘ع ثِ وبض  گطٗز َطف هحطهبًِ اَالػبت ٕطاث وِ ثطإ اَالػبت هحطهبًِ ذَز ثىبض هٖ ثٌسز،

 يٗا اػتجبض هست ََل زض تؼْس يٗا. قَز ٖه ثطآٍضزُ ٖهحطهبًگ حفظ ثِ تؼْسگ٘طز، 

 .هبًس ٖه ٖثبل يَ٘طف ثطػْسُ آى اظ پؽ ؾبل 5 هست ٕثطا ٍ هَافمتٌبهِ
 

 اًؼمبز ثِ بظً٘ ىجبضٗ ٍلت چٌس ّط ىبل٘وو هٖ وٌس وِ لجَل ٍ سٗ٘تباٗي احتوبل ضا  ىٌَٗسٗا( د)

 تؼْس هٖ وٌس ىبل٘وو. ثبقس زاقتِ حبلج اقربل ثب هطتجٍ ٖهحطهبًگ حفظ ّٕب هَافمتٌبهِ

 هَافمتٌبهِ هٗ آًىِ هگط ،وطز ًرَاّس افكبء حبلج اقربل ثِ ضا هحطهبًِ اَالػبت وِ

 ٖهحطهبًگ ًبهِ هَافمت. قَز اهًبء حبلج قرم ٍ ىبل٘وو ي٘ث وبهل ثَُض ٖهحطهبًگ

. ثَز ذَاّس( ة) رسٍل زض هٌسضد وٌٌسُ هحسٍز قطٌٍ ٍ َز٘ل زضثطزاضًسُ حسالل بزقسُٗ

 ضٍظ 30 ظطف زض ،ٖهحطهبًگ حفظ ّٕب هَافمتٌبهِ ٖتوبه اظ ٖضًٍَقت ،تؼْس هٖ وٌس ىبل٘وو

 .ثسّس ىٌَٗسٗا ثِ ،آًْب ٕاهًب اظ
 

 يٗا تب طًس٘گ ٖه وبض ثِ ضا ذَزلبًًَبً هزبظ  ٌسگبىًٗوب ،لٍِ٘ؾ يٗثس يَ٘طف فَق، هطاتت گَاّٖ ٕثطا

 .ٌسًٗوب اهًبء ضا هَافمتٌبهِ

 

 

 

 

 

 

 

 (ٕفٌبٍض)  الف رسٍل

 (ٖهحطهبًگ هَافمتٌبهِ)  ة رسٍل
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 ٖپػٍّك هَافمتٌبهِ        
 

 بٗ هُبلؼِ اًزبم زاض ػْسُ ،ٖپػٍّك قطوت بٗ هَؾؿِ هٗ تَؾؼِ، ٍ ك٘تحم ّٕب هَافمتٌبهِ زض

 ٕثطا ٖهبل ٖجبً٘پكتتبه٘ي وٌٌسُ . قَز ٖه ذَز ٖفؼل ترهم اؾبؼ ثط ٖپػٍّك ّٕب فٗآظهب

 ل٘لج اظ ًت٘زِ إ رؿتزَ وٌٌسُ ،ٕفٌبٍض ثط توطوع ثب وِ اؾت ٖقطوت اؿلتٕ، ا پطٍغُ يٌ٘چٌٗا هٗ

 .هٖ ثبقس بفتِٗ ثْجَز بٗ سٗرس ٕا فطآٍضزُ بٗ ٌسٗفطا
 

          آى فبلس ٕگطٗز وِ وٌس ٖه اضائِ ضا ٌٖ٘هؼ ترهم بٗ زاًف ،قطاوت يٗا ثِ يَ٘طف اظٗه  ّط

 ّط آٍضزٓ آى، همسهبت زض هخبل ٕثطا هَافمتٌبهِ، ثٌس ّبٕ اٍلِ٘ زض. اؾت ػاللوٌس آى ثِ بٗ ثبقس ٖه

 "پ٘ك٘ي زاًف"آٍضزُ  يٗا. قَز ٖه هكرم ٕفىط ّٕب ٖٗزاضا ٍ ترهماظ لج٘ل  يَ٘طف اظ ٗه

 ؿبًؽ٘ل چّ٘ ٍ هبًس ٖه ٖثبل َطف ّوبى ٖٗزاضا ػٌَاى ثِ پ٘ك٘ي زاًف يٗا. ؾتآًْب اظ ٗه ّط

 تالـ چْبضچَة زض اؾتفبزُ ٕثطا ٖحم تٌْب. اؾت ًكسُ زازُ آى ٕؾبظ ٕتزبض ٕثطا يوٌٖ

 .اؾت سُٗگطز ٍاگصاض هَافمتٌبهِ زض ثِ ّوبى قىل پ٘ف ثٌٖ٘ قسُ هكتطن پػٍّكٖ
 

 حٗتهط ،اؾت هوىي هَافمتٌبهِ. قَز ٖه تِقٌبذ "پؿ٘ي زاًف" ػٌَاى ثِ هكتطن، تالـ يٗا بٗذًت

 زض هكتطن ت٘هبلى .طز٘گ لطاض هرتطع َطف ت٘هبلى زض پػٍّف، اظ ًبقٖ اذتطاع ّطگًَِ وِ سًٗوب

 وبضهٌساى وِ هُطح هٖ قَز ٖظهبً( هكتطن ثَُض اذتطاع اظْبضًبهِ حجت ٍ) پؿ٘ي زاًف ذهَل

 ،زض نَضت هكبضوت زض گبم ّبٕ اثتىبضٕ. ثبقٌس زاقتِ ٕىبضثتا ّٕب گبم زض ٖهكبضوت، َطف زٍ ّط

 ،زاقتِ هكبضوت آى زض بٗ ثطزاقتِ ٗه اظ ازػبّب ّطثب  اضتجبٌ زض ٕ ضاىبضثتا گبم ٖوؿ چِ ٌىِٗا ي٘٘تؼ

 ثِ ًؿجت ت٘هبلى وِ وٌس حٗتهط هَافمتٌبهِ اگط اهب .ثبقس ٖه ت٘اّو ٕزاضا زض ظهبى تٌظ٘ن ازػبّب،

 ذَاٌّس ثَز، ٖهتمبي َطف زٍ ّط ـ قَز ٖه تط ضٍقي َطف٘ي ت٘هَلؼ اؾت، هكتطن پؿ٘ي زاًف

 يٗا ثط ٖاحطات ي،َ٘طف ٖهؼبهالت لسضت الجتِ. اؾت ثَزُ هرتطع ٍالغ زض ٖوؿ چِ ٌىِٗا اظ ًظط نطف

 اظ ٖىٗ ِث وِ چطا ،اؾت تط هتؼبزلإ  هَافمتٌبهِ طگطٗتهَ ط،ٗظ ًؤًَ. زاقت ذَاّس هَيَػبت

 .اؾت قسُ زازُ بظ٘االهت حك پطزاذت زض همبثل ذًٗتب ٕؾبظ ٕتزبض بض٘اذت يَ٘طف
 

 زاقتِ ٖاحطات حَظُ يٗا زض تَاًس ٖه ٖ،ػلو مبت٘تحم زض تبه٘ي ٍرِ ذهَل زض ٖ،زٍلت همطضات

 هٗ ثِ ٖػوَه ّٕب ِٗؾطهب وِ نَضتٖ زض هٖ زاضز، همطض وِ زاضًس ٌٖ٘لَاً وكَض يٗچٌس. ثبقس

 قسُ پ٘ف تؼ٘٘ي اظ لَاػس ثطَجك، آهسُ زؾت ثِ ٕفىط ٖٗزاضا ، ثبٗسبثسٗ م٘تره ذبل ٖػلو َطح

 ٖفسضال ّٕب ِٗؾطهب چٌبًچِ ،آهطٗىب هتحسُ بالتٗا زض .طز٘گ لطاض ٕثطزاض ثْطُ هَضز بٍ/ٗ قَز توله
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 تحت ضا ؿبًؽ٘ل ٕاػُب ثِ هطثٌَ وبت٘تهو تَاًس ٖه حىَهت ،ثبقٌس قسُ گطفتِ وبض ثِ ك٘تحم زض

 ٖٗاضٍپب ٕتزبض هٗقط وِ هٖ وٌستًو٘ي  اضٍپب ِٗاتحبز ٕگصاض ِٗؾطهب اضٍپب، زض. زّس لطاض ط٘تبح

 اذتطاػبت وكَضّب، اظ ٖثطذ زض. آٍضز ٖه ثسؾت ضا فطٍـ ٍ ؾبذت ؿبًؽ٘ل بٗ وبهل ت٘هبلى

 .طز٘گ لطاض ّوگبى زؾتطؼ زضؾطاًزبم  تَاًس ٖه ٖزٍلت ِٗؾطهب ووه ثب نَضت گطفتِ
 

 زض ّب قطوت ٍ ّب زاًكگبُ ٕثطا ٕا ػٍُٗ هٌفؼت ٕزاضا تَاًس ٖه ٖپػٍّك هَافمتٌبهِ هٗ

ٕ ذبل آى ّب ٌِ٘ظه زض ترهم ٕزاضا وِثبقس  بفتِٗ تَؾؼِ ووتط بٗ تَؾؼِ حبل زض ٕوكَضّب

 ثب هكبضوت. ؿتٌسً٘ تَؾؼِ ٍ ك٘تحم اًزبم ٕثطا گطٗز هٌبثغ بٗ ِٗؾطهب ٕزاضا ٍٖل ،ّؿتٌس وكَضّب

 ن٘تؿْ ٕثطا ضا ّٖٗب فطنت ،ثبقس زاًف ٍ ٖل٘تىو ترهم ِ،ٗؾطهبتبه٘ي گط  تَاًس ٖه وِ ٖقطوت

 .سًٗوبهٖ زبزٗا اؾت، ٖبت٘ح هسضى هحَض زاًف التهبز زض وِ پػٍّف ٕثطا ٖٗهجٌب ؾبذتي ٍ زاًف
 

  نمونه
 

 .اؾت قسُ هٌؼمس....  دٗتبض زض هَافمتٌبهِ يٗا
 

  ي٘ثهب 
 

 ٖانل ٕتزبض هىبى وِ لُط ّٖبقو ٖپبزقبّ ي٘لَاً اؾبؼ ثط تكى٘ل قسُ ،تس٘و٘ل ٖوبهپبً يٍٗتط

 فبتٗتكط تٗضػب ثب هٖ ثبقس وِ قطوت ٖٗارطا طٗهس( ًبم) ٖلبًًَ ٌٖسگًٗوب ثِاؾت، ( ًٖكبً) زض آى

 ٍ قَز، ٖه سًُ٘به "يٍٗتط" پؽ يٗا اظ وِ ،َطف هٗ اظ ٖ زاضإ نالح٘ت اؾت،لبًًَ
 

 لطاض( ًٖكبً) زض آى ٕازاض هطوع وِ ه،ٗثلػ ي٘لَاً اؾبؼ ثط ٖحمَل هَؾؿِ هٗ XYZ زاًكگبُ

 اظ DEF اؾتبز ٍ ABC اؾتبز ثِ ضا هَافمتٌبهِ يٗا ٕاهًب وِ( ًبم) ٖلبًًَ ٌٖسگًٗوب ثِ ٍ زضزا

 "زاًكگبُ " پؽ يٗا اظ وِ گطٗز َطف اظ ،(ًٖكبً) اؾت ًوَزُ ىٗتفَ ٕزاضٍؾبظ ػلَم ثرف

  .قَز ٖه سًُ٘به
 

 :همسهِ
 

 اؾت؛ ٖزاهپعقى ٕزاضٍّب زض كتبظ٘پ ؾبظًسُ هٗ يٍٗتط -
 

 هٗ ٍ( "ٕفٌبٍض") لطل ثِ زاًِ ّب لٗتجس ٍ ًوَزى هتطاون هْبضت ٍ ترهم ٕزاضا زاًكگبُ -

 اًتكبض قوبضُ ثِ بتاذتطاػ حجت ّوىبضٕ زض هؼبّسُ اؾبؼ ثط اذتطاع اظْبضًبهِ
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WOo2/25511 قىل ربهس هَاز ؾبذت ٕثطا ٖهَه زاًِ ّبٕ ٕگصاض ِٗال" ػٌَاى تحت" 

 ؛ضا زاضز قسُ ف٘تَن( 1) وِ٘يو زض وِ( "اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ")
 

ثِ وبض  ٕثطا يٗسّ٘ىؿَه زضثطزاضًسُ ٍٖٗ ذبل زاضٍ قىلِٗه  تَؾؼِ ثِ ػاللوٌس يٍٗتط -

 2 وِ٘يو زض قسُ ف٘تَن ٖپػٍّك وبض ٕارطا ٍٕاگصاض كَٗط اظ ،َاًبت٘ح زض زاضٍ ثطزى

 .ثبقس ٖهثِ زاًكگبُ ( "پطٍغُ")
 

 :ٌسًٗوب ٖه تَافك طٗظ قطح ثِ لٍِ٘ؾ يٗثس يَ٘طف اظ اٗي ضٍ، ٌه،ٗا
 

 ّسفـ 1 هبزُ

 ٕثطا يٗسّ٘ىؿَه زضثطزاضًسُ وِ هتطاون ٍ زاض ضٍوف ّٕب لطل تَؾؼِ هَافمتٌبهِ يٗا ّسف

 زض هٌسضد قطح ثِ ٍ يَ٘طف تَافك هَضز فبت٘تَن ثطَجك( "فطآٍضزُ") َاى٘ح ٕثْجَز زض اؾتفبزُ

 .ثبقس ٖه 2 وِ٘يو
 

 اًحهبضـ 2 هبزُ

 ّط ثِ ،ووه بٗ هكبٍضُ ِ،٘تَن زض تؼْس هٖ زّس وِ زاًكگبُ هَافمتٌبهِ، يٗا اػتجبض هست ََل زض

 ٍ هىتَة اشى ل٘تحه ثسٍى ،سًزاض وبض ٍ ؾطثِ ًَػٖ  فطآٍضزُ ثب وِ حبلج اقربل ثِ هوىي، قىل

 .ًىٌس هكبضوت بٗ سًٌٗوب ٍضٍز يٍٗتط ٖلجل
 

 :قَز ارطا زاًكگبُ تَؾٍ سٗثب وِ ٕا پطٍغُـ  3 هبزُ

 :قبهل س،ًٗوب ٖه اضائِ هَافمتٌبهِ يٗا اؾبؼ ثط يٍٗتط ثِ زاًكگبُ وِ ٖول وبض .3.1

 ؛ثبقٌس ٖه يٗسّ٘ىؿَه زضثطزاضًسُ وِ اؾت ّٖٗب لطل ل٘تىو: 1 فبظ -

 ؛ ٍبزقسُٗ ّٕب لطل ًوَزى ضٍوف: 2 فبظ -

 .هتطاون ٍ زاض ضٍوف ّٕب لطل ِ٘اٍل ًوًَِ اضائِ: 3 فبظ -

 .سًٗوب ٖه ارطا 2 وِ٘يو زضهٌسضد  ٖظهبً رسٍل ثطَجك ضا پطٍغُ زاًكگبُ .3.2

        اضؾبل يٍٗتط ثِ ضاهطثََِ  ٖوتج گعاضـ ،فبظّب اظ هٗ ّط ل٘تىو اظ ثؼس زاًكگبُ .3.3

گعاضـ ّب ثبٗس قبهل رعئ٘بت ٗبفتِ ّب، ًتبٗذ ثسؾت آهسُ ٍ تحه٘ل قسُ زض  .سًٗوب ٖه

 ََل ارطإ پطٍغُ ثبقس. 
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 پطٍغُ ٖؾبظهبًسّ ـ 4 هبزُ

 تحت( ٕزاضٍؾبظ ٕفٌبٍض كگبُٗآظهب) ٕزاضٍؾبظ ثرف تَؾٍ سٗثب پطٍغُ زاًكگبُ، زضذهَل

 .قَز ارطا ABC پطٍفؿَض ٖػلو ت٘هؿٍَل

 يٍٗتط تَؾٍ وِ ٕگطٗز قرم بٗ ثَز ذَاّس XYZ زوتط پطٍغُ طٗهس ي،ٍٗتط ذهَل زض

 .قَز ٖه اػالم زاًكگبُ ثِ هتؼبلجبً ٍ گطزز ٖه هٌهَة
 

 وت٘ل ـ 5 هبزُ

        هجلؾ زاًكگبُ ثِ يٍٗتط گطزز، ٖه ارطا هَافمتٌبهِ يٗا ثطَجك وِ ٕا پطٍغُ ٕاظا زض 5.1

  .سًٗوب پطزاذت سٗثب ضا( عاى٘ه)

 :گطزز پطزاذت ٖى٘الىتطًٍ اًتمبل لِ٘ثَؾ لٗش قطح ثِ سٗثب هجلؾ يٗا 5.2

  .هَافمتٌبهِ يٗا ٕاهًب ثوزطز 50% -

 .2 فبظ قطٍع ظهبى زض زضنس 25%  -

 .3 فبظ قطٍع ظهبى زض زضنس 25%  -

 .قَز پطزاذت( ثبًه( )قوبضُ)  حؿبة قوبضُ ثِ يٍٗتط تَؾٍ سٗثب بزقسُٗ الؿبٌ

 .قَز ٖه اًزبم حؿبة نَضت نسٍض اظ پؽ زاًكگبُ زضذَاؾت ي٘اٍل ثب پطزاذت 5.3
 

 ٕفىط زاضائٖ ّبٕ حمَق ت٘هبلى ـ 6

 رولِ هي ،ٕفٌبٍض ٍ ٕفىط ٖٗزاضا ًَع ّط ثِ ًؿجت ت٘هبلى وِ ٌسًٗوب ٖه هَافمت يَ٘طف 6.1

ذلك  يَ٘طف تَؾٍ هَافمتٌبهِ يٗا اظ لجل وِ ثِ آًْب هطثٌَ اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ حمَق

 پطٍغُ هحهَل ٕفىط ٖٗزاضا(. پ٘ك٘ي ٖٗزاضا) هبًس ٖه ٖثبل َطف ّوبى ًعز زض ،قسُ

 بٗ اًحهبضاً ،ثسؾت آهسُ ٖفٌ زاًف بٗ اًزبم قسُ اذتطاع نَضتٖ وِ زض، (پؿ٘ي ٖٗزاضا)

 زض يٍٗتط ت٘هبلى ثِ ٕاًحهبض ثَُض قَز، هطثٌَ يٗسَ٘هؿىّ ت٘تطو ثِ ثَُض هؼ٘ي

 ثِ هطثٌَ ،قسُ ل٘تحه ٖفٌ زاًف بٗ گطفتِ نَضت اذتطاع وِ ٖٗرب زض. سٗآ ٖه

 ٕثطا ذبل ثَُض ٍتَن٘ف قسُ همسهِ  ضز وِ آًَُض ،زاًكگبُ ٕفٌبٍض ٕط٘ىبضگث

 اذتطاع ت٘هبلى ،ثبقس يٗسَه٘ؿىّ ت٘تطو زضثطزاضًسُ ّٕب لطل ًوَزى هتطاون

 يٍٗتطثِ  ٕاًحهبض ٍ وبهل ََض ثِ ،هصوَض قسُ ل٘تحه ٖفٌ زاًف بٗ گطفتِنَضت

 حك ثب يٍٗتط ٍ زاًكگبُ ي٘ث هب ؿبًؽ٘ل هكطٌٍ ثط اٌٗىِ هَافمتٌبهِ هٖ ٗبثس، تؼلك

 .گطزز اهًبء 6.2 ثٌس زض هٌسضد قطح ثِ %(3) زضنس ؾِ بظ٘االهت
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 ط٘ؿ ٕفٌبٍض ؿبًؽ٘ل هَافمتٌبهِ ٍ اذتطاع ٌبهِ٘ؿبًؽ گَاّ٘ل هصاوطُ حك ٕزاضا يٍٗتط 6.2

 ؾبذت، ٕثطا زاًكگبُ پ٘ك٘ي ٖٗزاضا اظ اؾتفبزُ ثِ لبزض ضا اٍ وِهٖ ثبقس  ٕاًحهبض

 . سًٗوب ٖه فطآٍضزُ فطٍـ ٍ اؾتفبزُ

 ٍ 3 فبظ گعاضـ ٍنَل اظ هبُ (6) قف ظطف زض ٖوتج ِٗاذُبض كَٗط اظ سٗثب حك يٗا

  .گطزز اػوبل پطٍغُ ل٘تىو

 طز٘گ ٖه لطاض هصاوطُ هَضز تً٘ حؿي ثب تَام يَ٘طف تَؾٍ ؿبًؽ٘ل يٗا َز٘ل ٍ قطٌٍ

 پطزاذت ٍ زاًكگبُ تَؾٍ ؿبًؽ٘ل ٕاػُب ثط لجالً يَ٘طف وِ قَز ٖه فْو٘سُ ََض يٗا ٍ

 ثَُض فطآٍضزُ ذبلم ّٕب فطٍـ ٕهجٌب ثط يٍٗتط تَؾٍ بظ٘االهت حك (%3) ؾِ زضنس

 .اًس ًوَزُ هَافمت ٖرْبً
 

  ٖهحطهبًگـ  7 هبزُ

زضٗبفتٖ اظ َطف  ٔفٌبٍضاً ٍ ٕتزبض ،ٖول ٖت٘هبّ ثب اَالػبت ًَع ّط ٗه اظ َطف٘ي، ّط 7.1

ثط  تؼْس يٗا. سًٗوب ًٖو افكبء ٖحبلخ قرم چّ٘ ثِ ٍ ًوَز ٖه ٖتلم هحطهبًِ زٗگط ضا

 دٗتبض اظ لجل بٗ زاقتِ لطاض ّوگبى زؾتطؼ زض لجالً وِهصوَض  اَالػبت اظ ٖثرك چّ٘

 هؿتمل ثَُض آى اظ پؽ بٗ زاقتِ ٖآگبّ آًْب ثِ ًؿجت وٌٌسُ بفتٗزض اَالػبت، ٍنَل

تَؾؼِ زازُ ثبقس ٍ ثب تَرِ ثِ هساضن تحت تهطف زضٗبفت وٌٌسُ  اَالػبت ٗبزقسُ ضا

 اٗي اهط حبثت گطزز، اػوبل ًوٖ قَز. 

 قطٌ ثِ گطزز، ٖه هتَلف ٗبزقسُ اَالػبت زؾتطؾٖ ّوگبى ثِ اظ پؽ تؼْساتاٗي 

زض نَضتٖ  اٗي تؼْسات ّوچٌ٘ي .ًجبقس وٌٌسُ بفتٗزض َطف بًجبضٗظ فؼل اظ ًٖبق ٌىِٗا

       ٖ ثَُض لبًًَٖ زضٗبفت ًوبٗس، هتَلف حبلخ قرم اظ اَالػبت ضاوِ زضٗبفت وٌٌسُ 

هٖ قَز، هٌٌَ ثِ اٌٗىِ قرم حبلج ً٘ع ًبلى تؼْسات هطثٌَ ثِ حفظ هحطهبًگٖ 

 ًجبقس.

 تَؾٍ ٍ ثبقس ٖه يٍٗتط ّبٕ ٖٗزاضارعء  ،فطآٍضزُ تَؾؼِ ثِ هطثٌَ اَالػبت ٖتوبه 7.2

 .گطزز ًٖو افكبء يٍٗتط هىتَةٍ  ٖلجل تٗضيب ثسٍى زاًكگبُ

 يٗا ٕاًمًب بٗ/ٍ ذبتوِ نَضت زض 7 هبزُ زض هٌسضد ّٕب تٗهحسٍز ٍ تؼْسات 7.3

 .هبًس ٖه ٖثبل ذَز لَت ثِ ؾبل (10) زُ هست ٕثطا ،هَافمتٌبهِ
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 هست ـ 8 هبزُ

 ٌىِٗا هگط ،سًٗوب ٖه حفظ ضا ذَز اػتجبض 3 فبظ بىٗپب تب ٍ بثسٗ ٖه ًفَش (دٗتبض) زض هَافمتٌبهِ يٗا

 .بثسٗ ذبتوِ  ،سُٗگطز همطض 9 هبزُ زض وِ ٖقطح ثِ دٗتبض يٗا اظ ف٘پ
 

 فؿدـ  9 هبزُ

 ِٗاذُبض زازى اظ ثؼس فبظّب اظ هٗ ّط بىٗپب زض هَافمتٌبهِ يٗا فؿد حك ٕزاضا يٍٗتط 9.1

 زض ،3 هبزُ زض هٌسضد ّٕب گعاضـ اظ هٗ ّط ٍنَل اظ ضٍظ (30) ؾٖ ظطف زض ٖوتج

  .ثبقس ٖه يٍٗتط ِّٕب ٖػگٍٗثب  پطٍغُ ذًٗتب ػسم اًُجبق نَضت

نَضت  فؿدًفَش  دٗتبض تب وِ پطٍغُارطإ  هتؼبضف ّٕب ٌِّٗع ،زاًكگبُ ثِ يٍٗتط

  .سًٗوب ٖه پطزاذت ضا گطفتِ

 قطح ثِ پطزاذت زض يٍٗتط لهَض نَضت زض هَافمتٌبهِ فؿد حك ٕزاضا زاًكگبُ 9.2

 .ثبقس ٖه 5 هبزُ زض هٌسضد

 هَافمتٌبهِ يٗا ثطَجك ذَز تؼْسات اظ هٗ ّط ٕارطا زض يَ٘طف اظ وسام ّط چٌبًچِ 9.3

 بفتٗزض اظ ضٍظ (60) قهت ظطف زض ضا ذَز ًمى هترلف َطف ٍ ٍضظًس لهَض

 ِٗسٗ٘تب ثب ّوطاُ ٖؾفبضق پؿت لِ٘ثَؾ گطٗز َطف اظ ٖهؼٌ اٗي سف٘هٍ  هىتَة ِٗاذُبض

 ِٗاذُبض زازى لِ٘ثَؾ ضا هَافمتٌبهِ يٗا فؿد حك گطٗز َطف س،ًٌٗوب َلفته ،ٍنَل

 . زاضز ٍنَل ِٗسٗ٘تب ثب ّوطاُ ٖؾفبضق پؿت ٗكَط اظ هترلف َطف ثِ ضٍظُ (30ؾٖ )

 هَافمتٌبهِ يٗا ٌِّٗع ثِ وِ ٖعات٘تزْ بثس،ٗ ذبتوِ هَافمتٌبهِ يٗا ٖل٘زل ّط چٌبًچِ ثِ 9.4

 .قَز ٖه زاًكگبُ هكطٍع ٖٗزاضا ثِ لٗتجس قسُ، ٕساضٗذط
 

 حبون لبًَى ٍ اذتالف فهل ٍ حلـ  10 هبزُ

 الحبلِ٘ ّطگًَِ ٗب هَافمتٌبهِ اٗي ثب اضتجبٌ زض ٗب اظ ًبقٖ تحت، زػَا ٗب هطافؼِ اذتالف، ّطگًَِ

 ارطا، تفؿ٘ط، آٍض، العام احط اػتجبض، تكى٘ل، قبهل ؿ٘طحهطٕ ثَُض وِ ،هَافمتٌبهِ اٗي ثِ ثؼسٕ

 ثِ ٍاٗپَ ه٘بًز٘گطٕ لَاػس ثطَجك ،قَز هٖ لطاضزازٕ ؿ٘ط ازػبّبٕ ّوچٌ٘ي ٍ ذبتوِ ٗب ًمى

 ٕگط٘بًز٘ه زض اؾتفبزُ هَضز ظثبى. ثبقس ٖه( لٌسى)  ٕگط٘بًز٘ه هحل. قَز هٖ اضربع ه٘بًز٘گطٕ

  .ثبقس ٖه( ٖؿ٘اًگل)
 

 قطٍع اظ ضٍظ[ 90] ََل زض ه٘بًز٘گطٕ ثطَجك ٗبزقسُ زػَإ ٗب هطافؼِ اذتالف، وِ حسٕ تب ٍ اگط

 ثِ ،َطف٘ي اظ ٗه ّط تَؾٍ زاٍضٕ ثطإ زضذَاؾت تؿل٘ن اظ پؽ ًكس، فهل ٍ حل ه٘بًز٘گطٕ
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 ذَاّس نبزض ضإ آى هَضز زض ًْبٖٗ ثَُض ٍاٗپَ زاٍضٕ لَاػس ثطَجك ٍ قس ذَاّس اضربع زاٍضٕ

 قطوت ه٘بًز٘گطٕ زض َطف٘ي اظ ٗىٖ ،ُضٍظ[ 90] ٗبزقسُ هست اًمًبٕ اظ لجل اگط ّوچٌ٘ي. قس

 تَؾٍ زاٍضٕ زضذَاؾت تؿل٘ن ثب زػَا ٗب هطافؼِ اذتالف، ًسّس، ازاهِ ذَز قطوت ثِ ٗب ًٌوبٗس

 نبزض ضإ آى هَضز زض ًْبٖٗ ثَُض ٍاٗپَ زاٍضٕ لَاػس ثطَجك ٍ قسُ اضربع زاٍضٕ ثِ زٗگط، َطف

. ثبقس هٖ[ لٌسى] زاٍضٕ ضؾ٘سگٖ هحل. ثبقس هٖ زاٍض[ ٗه] اظ هتكىل زاٍضٕ زَٗاى. قس ذَاّس

 ثِ وِ زػَا ٗب هطافؼِ اذتالف،. ثبقس هٖ[ اًگل٘ؿٖ] زاٍضٕ ضؾ٘سگٖ رطٗبى زض اؾتفبزُ هَضز ظثبى

 .قس ذَاّس گ٘طٕ تهو٘ن آى هَضز زض[ حمَق اًگل٘ؽ] لبًَى ثطَجك ،اؾت قسُ اضربع زاٍضٕ
 

 هتفطلِ هَاضز ـ11 هبزُ

 ثِ ضا آى اظ ًٖبق تؼْسات ٍ حمَق بٗ هَافمتٌبهِ يٗا تَاًس ًٖو يَ٘طف اظ هٗ چّ٘ 11.1

  .سًٗوب هٌتمل گطٗز َطف ٖلجل ٍ هىتَة تٗضيب ثسٍى ،حبلج قرم

 .قَز تَافك هىتَة ثهَضتثبٗس  هَافمتٌبهِ يٗا ثِ هتون بٗ ِ٘الحبل ّطگًَِزض هَضز  11.2

 اظ ضا ذَز اػتجبض بٗ ثبقس اػتجبض فبلس هَافمتٌبهِ يٗا هفبز اظ هَضز چٌس بٗ هٗ چٌبًچِ 11.3

  .گصاضز ًٖو ط٘تبح گطٗز هفبز اػتجبض ثط اهط يٗا ثسّس، زؾت

     ٖتوبه ي٘ربًك ٍ اؾت يَ٘طف ي٘ث هب تَافمبت زضثطزاضًسُ ولِ٘ هَافمتٌبهِ يٗا 11.4

 .قَز ٖه آًْب ٖلجل تفبّوبت ٍ ّب هَافمتٌبهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ) 1 وِ٘يو

 (پطٍغُ)  2 وِ٘يو
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 35ها شناسي مورد 6.6    
 

 مقدمه
 

 هثال تا ٍ جوغ صيش ّاي ضٌاسي هَسد دس ،ساٌّوا ايي دسهَسد تشسسي  کليذي هسائل ٍ اغَل

         فشاّن سا فشغتي ٍ تاضٌذ هي گشاياًِ ٍاقغ ّاي هَقؼيت هثٌاي تش آًْا. اًذ ضذُ دادُ تَضيح

    دس ،ّوِ اص تيص آًْاسَدهٌذي . ًوايين اػوال ٍ ًوَدُ توشيي سا هضتَس اغَل کِ آٍسًذ هي

 اص ػولي ٓاستفاد تشاي. تاضٌذ هي هزاکشُ ٌّش تؼلين دٌّذٓ است کِ هزاکشُ يآهَصض ّاي کاسگاُ

-هي تقسين گيشًذُ ليساًس ٍ دٌّذُ ليساًس تين دٍ تِ کٌٌذگاى ضشکت يادضذُ، ّاي ضٌاسي هَسد

 هزاکشُ عشيق اص تشد ـ تشد هَافقتٌاهِ اي تِ آهذى ًائل ،سا خَد ّذف سٍد هي اًتظاس آًْا اص ٍ ضًَذ

 هَسد سٍي تش فؼال گيشًذُ ليساًس ٍ دٌّذُ ليساًس ّاي تينايي احتوال ٍجَد داسد کِ . دٌّذ قشاس

 چٌيي ايي اگش حال، ايي تا. ًوايٌذ هٌؼقذ سا هتفاٍتي تسياس هَافقتٌاهِ ّاي ،هطاتِ ضٌاسي

 تشد ـ تشدهَافقتٌاهِ  يک يؼٌي ّذفطاى تِ آًْا ّوِ تَد، کٌٌذُ ساضي تين دٍ ّش تشاي ايهَافقتٌاهِ

 ضشکت کِ ياسي ضًَذ ليساًس ساٌّواي يک تَسظ تايذ يادضذُ ّاي تين آل، ايذُ تغَس .اًذ سسيذُ

. کشد خَاّذ ساٌّوايي هزاکشُ فشايٌذ ٍ ليساًس تِ هشتَط هسائل ضذى هغشح عَل دس سا کٌٌذگاى

 تَاى هي آهَصضي ّاي کاسگاُ دس تٌْا ّا ضٌاسي هَسد ايي اص ايٌکِ ٍجَد تا تاکيذ هي کٌين، اها

 سٍضي ٍ دادى تَضيح دس ًيض اًفشادي خَاًٌذگاى تشاي کاهالً آًْا کشد، سا هوکي استفادُ حذاکثش

  .تاضٌذ هي هفيذ ساٌّوا ايي دس ضذُ تشسسي هَضَػات ساختي
 

 ػولي هزاکشُ آى هتؼاقة کِ تاضذ هي گشٍّي هثاحثِ عشيق اص ساصي آهادُ ضاهل ،هزاکشُ توشيي

 ثثت ٍ تَافق هتقاتل يک تِ آهذى ًائل ،ّذف. پزيشد هي غَست تالقَُ آتي يکضش تا هيض يک دٍس دس

 .تاضذ هي "هَافقتٌاهِ ّاي سشفػل" دس آى اغلي خػَغيات
 

 هَاسد خػَظ دس آهادگي ايي سا پيذا ًوايٌذ کِ هزاکشُ، تشاي ساصي آهادُ دس عَل تايذ تين دٍ ّش

 :تَافق حاغل ًوايٌذ لري
 

     تذست يا گشدد هي اػغاء کِ ليساًسي يا گشدد تحػيل/ضَد هٌتقل تايذ کِ فکشي هالکيت( الف)

 ؛آيذ هي
                                                            

 يا حقيقي ضخع ٍ حقَقي يا حقيقي ضخع تيي تطاتِ ّشگًَِ ٍ تاضٌذ هي ساختگي ّا ضٌاسي هَسد ايي دس اسائِ ضذُ اعالػات 35

 تحث هَسد فٌاٍسي تِ ضذُ دادُ ًسثت هطخػات ٍ آهاسي ّاي دادُ. است تػادفي ،ّا ضٌاسي هَسد اص يک ّش دس ضذُ هجسن حقَقي

 .اًذ ضذُ تْيِ آهَصش ٍ هثاحثِ هٌظَس تِ غشفاً آًْا. تاضٌذ ًوي غٌؼت دس ضذُ پزيشفتِ داًص تشعثق يا غحيح لضٍهاً
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 ؛ّوکاسي يا اًتقال ديگش ّاي ٍيژگي ًْايي پيًَذ( ب)

 ؛ّا ٍارػاى ّا گَاّي( ج)

 ؛کاستشد صهيٌِ( د)

 ؛آتي ّاي تکويل اختشاع گَاّيٌاهِ تحػيل ٍ ّا تکويل تِ هشتَط ضشٍط( ّـ)

 ؛هالي تؼْذات ٍ پشداخت تِ هشتَط ضشٍط( ٍ)

 ؛ّا هسٍَليت( ص)

 هَافقتٌاهِ.  خاتوِ( ح)
 

 ي،ساص آهادُ عَل دس پيطاپيص، يذتا ساصضي پيطٌْادّاي قثَل ٍ تذُ تستاى تشاي تين ّش آهادگي

 ًقغِ" يک ،حذاقل ٍضؼيت هَسد قثَل ّش يک اص عشفيي خػَظ دس تايذ. گيشد قشاس تحث هَسد

 صهيٌِ دس هَسد تين اػضاي اص يک ّش تايذ تِ .تاضذ داضتِ ٍجَد تَافقي ،"اص هزاسکات خشٍج

است، آگاّي دادُ  الصم هزاکشات دسهَاسدي کِ حضَس فؼال اٍ  ًتيجِ دس ٍ هْاستص ٍ تخػع

          تواهي تشاي هزاکشات اص تؼذ تا سا تِ کاس گيشًذ ايدٌّذُ  گضاسش تايذ ّا تين اص کذام ّش. ضَد

 آهذُ تذست آًچِ تا سا آًْا ٍ دّذ تَضيح سا تين اٍليِ اّذاف ،ػوَهي اي جلسِ دس کٌٌذگاى ضشکت

 . ًوايذ هقايسِ

 

 



 
 ـ  هَضز قٌبؾٖ الق 6.6ضو٘وِ  125

 

 هٌ٘طٍؾٌَپٖ اجعاء گصاضٕ ضًٍف ثطإ ضٍقٖ. الق      
 

 سببقِ ايي هَرد
 

 جسٗس ضٍقٖ ٌّس، ثوجئٖ، ،(اٌٗسٌَٗ) ل٘و٘تس ًبهپبًٖ اٌٗسٌَٗ زض اضقس پػٍّكگط ،َٗضًب ؾبًساضا ذبًن

 هبثل٘ت ثب پلتلطم كٌبٍضٕ ٗي ،اٗي. اؾت ًوَزُ اذتطاع هٌ٘طٍؾٌَپٖ اجعاء گصاضٕ ضًٍف ثطإ

 ثِ ػالهوٌس( ًوٌ٘بل) آهطٌٗب، كلَضٗسا، اٌٌٗبضپَضٗتس، كَضهَ٘ل٘كي ًوٌ٘بل .ثبالٖٗ اؾت ٓثبلوَ

 .ثبقس هٖ كطآٍضزُ ذبل ًبضثطزّبٕ ثطإ اًحهبضٕ جْبًٖ حوَم ،حساهل ٗب اذتطاع ذطٗساضٕ
 

. اؾت تللٌٖ گلتگَٕ ٗيّبٕ هطثَط ثِ  ٗبززاقت ٍ ًبهِ چْبض ًوَزى ثسل ٍ ضز قبهل ،ظٗط هغبلت

 ٗي انلٖ قطٍط هَضز زض ثحثٔ جلؿتطت٘ت زازى  اظ هجل عطك٘ي ضٍاثظثِ  هطثَط ؾَاثن آًْب

 .هٖ ثبقٌس هَاكوتٌبهِ تجبضٕ
 

 اختزاع .1
 

 ًطزُ اذتطاع هٌ٘طٍؾٌَپٖ اجعاء گصاضٕ ضًٍف ثطإ جسٗس ضٍقٖ اٌٗسٌَٗ كٌبٍضٕ تَؾؼِ ثرف

گصاضٕ،  ضًٍف اظ ثؼس. ٗبثٌس ًوٖ تـ٘٘ط ق٘و٘بٖٗ ثغَض ٍ قًَس هٖ پبٗساض اجعاء آى هَجت ثِ ًِ

گطم  ٍ هطعَة قطاٗظ ٍٗػُ زض ثِ ضا هٌ٘طٍؾٌَپٖ اجعاء ٍ ق٘و٘بٖٗ هَاز تَاى هٖ تطتضاح

. ًوبٗس هٖ جصاة اؾتَاٖٗ هٌبعن ثطإ ضا اذتطاع ،ٍٗػگٖ اٗي. ًوَز ثٌسٕ زٍظ ٗب شذ٘طُ هسٗطٗت،

 كطاٌٗس ٗي تحت ،گصاضٕ ضًٍف اٗي ذبعط ثِاظ ًظط زاضٍئٖ ضا كؼبل  تطً٘جبت تَاى هٖ اٗي، ثط ػالٍُ

 هبثل٘ت زاضإ اذتطاع ّوچٌ٘ي. ًطز ٍاضز حَ٘اًبت ٍ ّب اًؿبى ثسى ثِ قسُ ًٌس ٍ قسُ ًٌتطل

. ثبقس هٖ ذغطًبى ٍ ًث٘ق هَاز اًتكبض تول٘ل ٍ هْلي ٍ ذغطًبى ق٘و٘بٖٗ هَاز تجر٘ط اظ جلَگ٘طٕ

 ّوچٌ٘ي ًْبٗتبً) هح٘غٖ ظٗؿت اّساف ثطإ ٍ زاضٍؾبظٕ نٌؼت زض تَاًس هٖ اذتطاع ثٌبثطاٗي

 .گ٘طز هطاض اؾتلبزُ هَضز( ًكبٍضظٕ
 

 .اؾت قسُ تؿت هؼٌٖ٘ هَاز ثط آظهبٗكگبّٖ ثغَض ضٍـ اٗي
 

 ٌَّظ ٍ هٖ ثبقس اٍلِ٘ كبظ زض ّوچٌبى آى تَؾؼِ. اؾت ًطؾ٘سُ ػوَم اعالع ثِ جسٗس كٌبٍضٕ اٗي 

 .ً٘ؿت اذتطاع ثجت اظْبضًبهِ ٗي هَضَع
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 آًْب ّز يك اس اًتظبرات ٍ طزفيي .2
 

 كٌبٍضًِٕ ٌس هغوئٌ ٍ قٌبؾٌس هٖ ذَثٖ ثِ ضا كٌبٍضٕ قبذٔ اٗي ،اٌٗسٌَٗ ٍ َٗضًب ؾبًسضا هرتطع

        ضٍٕ ثط ًبض ًِ ثِ اٗي اهط ً٘ع ثِ ذَثٖ آگبٌّس ْبآًهب ا. اؾت اثتٌبضٕ ٍ جسٗس ،گصاضٕ ضًٍف

 ٍ ذهَن٘بت ذهَلِ زض ثْتط ّبٕ زازُتحه٘ل  ٍ نٌؼتٖ ؾغح زض كٌبٍضٕ ٌبضگ٘طٕث

 ذبعط، ثسٗي. ًوبٗس هٖ توَٗت ضا اذتطاع ثجت اظْبضًبهِ ثالقي ،ق٘و٘بٖٗ ٍ ك٘عٌٖٗ كطاٌٗسّبٕ

 ٍ ث٘طًٍٖ تَل٘س ّبٕ ّعٌِٗ ثطإ ٍ زٗگط پػٍّكگط ٗياؾتلبزُ اظ  ثطإ) زاضز پَل ثِ ً٘بظ اٌٗسٌَٗ

ثجت  ؾپؽ ٍ آهبزُ ذَثٖ ثِ ثبٗس اظْبضًبهِ ًِ اؾت ثسْٖٗ ً٘ع اهط اٗي ّوچٌ٘ي(. عطكبًِ ثٖ اضظٗبثٖ

 ٗي هبلٖ پكت٘جبًٖ ثبض زٗگط ثٌبثطاٗي ـ گطزز پ٘گ٘طٕ ٍؾ٘غ ثؿ٘بض جـطاك٘بٖٗ هو٘بؼ ٗي زض آى

 . ضؾسثِ ًظط هٖ  ضطٍضٕ ،هَٕ تجبضٕ قطٗي
 

 ٍ اًؿبًٖ ظهٌِ٘ زض هَجَز زاضٍٕ چٌسٗي اظ ثٌِْ٘ ًبضثطز ،كٌبٍضٕ اٗي ًِ اؾت ثبٍض اٗي ثط هرتطع

ثِ هوساض  كٌبٍضٕ اظ اؾتلبزُ عطٗن اظ آى هَكو٘ت اثجبت ًِ اؾت آگبُ ٍ هٖ ًوبٗس تضو٘يضا  حَ٘اًٖ

 ًِ ثِ چٌسٗي ًوبٗس هٖ تضو٘ي ّوچٌ٘ي اٌٗسٌَٗ. اضظـ اذتطاع ضا اكعاٗف هٖ زّس ،ثؿ٘بض ظٗبزٕ

 اظ آكطٗوبٖٗ ثبظاضّبٕ ثِ ٍضٍز ّبٕ ضاُ اٗجبز حبل زض ٍ اؾت زؾت ٗبكتِ تجبضٕ ٍ ػلوٖ هَكو٘ت

ًَزّب          ٍ ق٘و٘بٖٗ هَاز اًجبض ٍ ًول ٍ حول تَظٗغ، زض هٌبؾت ٖاضتجبعًبًبل  چٌسٗي ثطهطاضٕ عطٗن

 .ثبقس هٖ
 

هبٗل ثِ  ظٍزتط چِ ّط ٍٕ. ثبقس هٖ اذتطاع اظ تحه٘ل ؾَز ضؾبًسى حساًثط ثِ اٌٗسٌَٗ ّسف

 اٌٗسٌَٗ ،عطٗن اٗي اظ. اؾت هَاكوتٌبهِ اهضبٕ اظ ثؼس إ هالحظِ هبثل( هلن ٗي) هوغَع هجلؾتحه٘ل 

. زّس هطاض پَقف تحت ضا آٌٗسُ زض اذتطاع گَاٌّ٘بهِ تحه٘ل ٍ تحو٘وبت هجلٖ ّبٕ ّعٌِٗ تَاًس هٖ

 ضا هْوٖ ًوف ٍ ثَزُ زذ٘ل تجبضٕ قطٗي ٗبكتي زض ٍٕ. زاضز اًتظبضاتٖ ذَزـ ًَثِ ثِ ً٘ع هرتطع

ثطإ  گ٘طًسُ ل٘ؿبًؽ هس ًظط ذبل اؾتلبزُ ثطإ اذتطاع ثٌبضگ٘طٕ آى هتؼبهت ٍ هصاًطات زض

 ثِ ًوتطٕ ػالهِ ٍ ثبقس هَاكن ثعضٍ پطزاذت پ٘ف ٗي ثب ثبٗس ثرهَل ٍٕ. ًٌس هٖ ثبظٕ تَؾؼِ

 قرهبً اٍ ًِ چطا ،زاضز ّب كطآٍضزُ ّبٕ كطٍـ ثط االهت٘بظ حن تحه٘ل عطٗن اظ آتٖ زضآهس تؼْسِ

 . ًٌس هٖ زضٗبكت ضا پبزاقٖ ل٘ؿبًؽ هَاكوتٌبهِ اًؼوبز تبضٗد زض
 

 ظهٌِ٘ زض قْطت حؿي زاضإ ًوٌ٘بل: زاضز ٍجَز نٌؼتٖ ثرف اظ ػالهوٌس قرهٖ اًٌَى ّن

 ق٘و٘بٖٗ نٌبٗغ زض ٖذَث ضٍاثظاظ  ٍ اؾت اؾتَاٖٗ زاضٍّبٕ ذبل عَض ثٍِ  زاضٍٖٗ ًبالّبٕ

 ٍ آؾ٘ب جٌَثٖ، آهطٌٗبٕ زض ذَز ًٌٌسُ تَظٗغ ّبٕ قطًتزاضإ  حتٖثطذَضزاض هٖ ثبقس ٍ 
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 اظ ٌٖٗ عطٗن اظ قطًت اٗي .ؾتكلَضٗسا اهبهتگبُ آى زض ٍ آهطٌٗبٖٗ ٖقطًت ًوٌ٘بل. ؾتآكطٗوب

 ٌّس زض زاًكگبّٖ پطٍغُ ٗي زض جعئٖ ثغَض ًِ قسُ هغلغاذتطاع  اٗي ذهَل زض ًبضهٌساًف

           ٖهجوؼ ثِ ضا اى ذَززاًكوٌس ٖ اظٌٗ ًوٌ٘بل ،ًؿت اعالع اظ اٗي اذتطاع اظ ثؼس .اؾت ثَزُ كؼبل

       توبهٖزاضإ  ًوٌ٘بل. زاقت ذَز اثط اظ ًلٖإ  اضائِ آًجب زض اٌٗسٌَٗ ًِ كطؾتبز الوللٖ ث٘ي

 آًطا ثِ هطثَط اعالػبت توبهٖ تب ًوَز زضذَاؾت هرتطع اظ ٍٕ. ٘ؿتً كٌبٍضٕ هَضز زض كٌٖ زاًف

 ٍ تَؾؼِ ّسف ثب حوَم ًلِ٘ اًتوبل ٍ جبهغ ٍ اًحهبضٕ اًتوبل ٗي ثطإ ضا هصاًطات ٍ ًوبٗس اضائِ

 .ًوبٗس آؿبظ اذتطاع تجبضٕ ثطزاضٕ ثْطُ
 

       هسًظطٍِ  ٍُٗػ ِٖزاضٍٗ تطً٘تِ گطٍّٖ تَل٘سِ زض اذتطاع قسُ تَؾظ اٌٗسٌَٗ، كٌبٍضٕ ثجبت اهب

 .اؾت ًگطكتِ هطاض آظهبٗف هَضز ثبلوَُ، گ٘طًسُ ل٘ؿبًؽ
 

 ،هٖ ًوبٗس تَل٘س ذَز ػوسُ هكتطٗبى اظ ٌٖٗ ثطإ ًِ ّبٖٗ كطآٍضزُ ث٘ي زض ،ػٌَاى ًطزُ ًوٌ٘بل

 ٍٕ(. ًبهٖ اظ آى ًجطزُ اؾت بًئاثتس الجتِ) زاضز ٍجَز ثِ ًبضگ٘طٕ اٗي كٌبٍضٕ ثطإ ػبلٖ كطنتٖ

 ًبضثطزّبٕ ثطإ كٌبٍضٕ اٗي ثبظاضٗبثٖ ٍ تَؾؼِ زضًوف كؼبلتطٕ ضا  ػٌَاى ًوَزُ ًِ هٖ ذَاّس

 زاقتِ ثبقس. زٗگط قطًبٕ ثِ ّوطاُ هتؼسز
 

 كٌبٍضٕ اٗي ثِ كَضٕ ً٘بظٕ ًوٌ٘بل ،آگبُ ً٘ؿت ثِ اٗي اهط ًبهالً اٌٗسٌَٗ اٌٌِٗ ٍجَز ثب حو٘وت، زض

 زاضٍٖٗ ًِ زّس هٖ تحَٗل زاضٍؾبظٕ قطًتٗي  ثِ ضا ق٘و٘بٖٗ ًٖبالٗ اٗي قطًت ظٗطا ،زاضز

 زض تَظٗغ ًِ ذبعطاٗي  ثِ ّوچٌ٘ي ٍ اؾت اتوبم حبل زض آى اذتطاع گَاٌّ٘بهِ اػتجبض ٍ زاضز هَكن

اظ آًجبٖٗ ًِ . ٗبثس هٖ ثْجَز كٌبٍضٕ اٗي اظ اؾتلبزُ ثب چكوگ٘طٕ ثغَض جْبى اؾتَاٖٗ هٌبعن

 تلطٗحٖ هٌغوِ ثِ ضا اٌٗسٌَٗ ًٌٌسگبى هصاًطُ اظ ًلطُ ؾِ ت٘ن ٗي ،ثَز ؾطٗغ حطًت ذَاؾتبض ًوٌ٘بل

 اٌٗسٌَٗ ت٘ن. قَز هٌؼوساً كَض هطاضزاز ًِ ًوَز پ٘كٌْبز ٍ ًطز زػَت كلَضٗسا زضؾبضاؾَتب  ؾبحلٖ ٍ

 .اًساذتٌس تؼَٗن ثِ ضا ذَز ؾلط
 

 هجٌٖ ثط ضا ذَز زضذَاؾت اٌٗسٌَٗ كٌبٍضٕ هسٗط ًوٌ٘بل اظ ،قس آؿبظ هصاًطات اٗي ًِ ظهبًٖ زض

 . ًطز هغطح آى ًبضثطزّبٕ توبهٖ ٍ كٌبٍضٕ ثطإ ه٘وت پ٘كٌْبز اضائِ
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 پيشيي هکتَة تببدالت .3
 

 :اًس قسُ تجبزل ظٗط ًبهِ چْبض

 ًوٌ٘بل عطف اظ إ ًبهِ .1

 اٌٗسٌَٗ عطف اظ إ ًبهِ .2

 ًوٌ٘بل عطف اظ إ ًبهِ .3

 اٌٗسٌَٗ عطف اظ إ ًبهِ .4
 

 1 شوبرُ ًبهِ

 سي اى آي فَرهيَليشٌش کويکبل

 آهزيکب فلَريدا،

 ثبضًَم چبلع آهبٕ

 كطآٍضزُ تَؾؼِ هسٗط
 

 :ثِ

 َٗضًب ؾبًساضا ذبًن

 كٌبٍضٕ هسٗطٗت زكتط

 زٕ تٖ ال ًبهپبًٖ اٌٗسٌَٗ

 ٌّس، ثوجئٖ
 

 ِٕ گطاهَٖٗضًب ذبًن
 

 كٌبٍضٕ هوٌي ًبضثطزّبٕ ثطضؾٖ كطنت ٍ زاقت٘ن ٌّس ج٘تَّ هطًع ًٌلطاًؽ زضضا  قوب ثب هالهبت اكتربض گصقتِ هبُ زض هب

 پ٘سا ًطزٗن.  ضا ًوَزٗس اضائِ زاضٍٖٗ كؼبل تطً٘جبت زض ذٌثٖ ظطٗق گصاضٕ ضًٍف زضثبضُ قوب ًِ جسٗسٕ

      اٗي ٌبضگ٘طٕث آظهبٗف ّسف ثب هصاًطات قطٍع ثِ هكتبم هب. ثبقس هٖ ػالهوٌس جسٗس ٕضكٌبٍ اٗي ثِ ثؿ٘بض هب قطًت

 ،ذَز اذتطاع ؾبظٕ تجبضٕ هؿٍَالى ثب ضا هب اضتجبط لغلبً. ّؿت٘ن ىوبثعضگ هكتطٗبى هَضز اؾتلبزُ تطً٘ت زض گصاضٕ ضًٍف

 .ًوبٗ٘س اضؾبل هب ثطإ ضا ذَز اذتطاع اذتطاعِ ثجت اظْبضًبهِ ٗب اذتطاع گَاٌّ٘بهِ ثِ هطثَط جعئ٘بت لغلبً ٍ ًوبٗ٘س ثطهطاض

 ثطإ ًِ ّؿت٘ن كٌبٍضٕ قطًت ٗيظٗطا  ،ثبق٘ن كٌبٍضٕ اٗي هوٌي ًبضثطزّبٕ ًلِ٘ ثِ ػالهوٌس هب اٗي احتوبل ٍجَز زاضز ًِ

 حوَم تحه٘ل ،ّبٕ ثبلوَُ إ ضا زض اذتطاع قوب ٗبكت٘ن هبثل٘ت اگط ،ٍاهغ زض. ًٌ٘ن هٖ تبه٘ي ق٘و٘بٖٗ تطً٘جبت ٍ هَاز ،هكتطٗبى

 ًِّؿت٘ن  ٍؾ٘غ هطاضزاز ٗيثطإ  هصاًطُ هٌتظط هكتبهبًِ ثٌبثطاٗي ؛ثطإ هب ٗي اهط ثؿ٘بض اؾبؾٖ اؾت قوب اذتطاع هبلٌبًِ

 .اؾت ؾَزآٍض ثؿ٘بض قوب ثطإ
 

 .ّؿت٘ن قوب ثب تجبضت زض اًتظبض هكتبهبًِ
 

 قوب اضازتوٌس

 ثبضًَم چبضلع
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 2 شوبرُ ًبهِ

 دي تي ال کبهپبًي ايٌديکَ

 بوبئي

 ٌّد

 ًٍبزظا. اؼ

 كٌبٍضٕ تَؾؼِ زكتط
 

 :ثِ

 ثبضًَم چبلع آهبٕ

 كطآٍضزُ تَؾؼِ هسٗط

  ؾٖ اى إٓ كَضهَ٘ل٘كع ًوٌ٘بل

 كلَضٗسا

 آهطٌٗب هتحسُ اٗبالت
 

 گطاهٖ، ثبضًَم آهبٕ

 هجبزلِ قطٍع ثطإتبى پ٘كٌْبز زضثطزاضًسُ ًِ ًكبى زاز هي ثِ ضا هِ جٌبثؼبلًٖب ،َٗضًب ؾبًسضا ذبًن ،هب اضقس پػٍّكگط

 هٖ ثبقس.  تطً٘ت تثج٘ت ثطإ زاؽ اككي ٗي ثب ق٘و٘بٖٗ تطً٘جبت گصاضٕ ضًٍف هَضز زض هب جسٗس كٌبٍضٕ
 

 ظهٌِ٘ تب نهٖ ًٌ اضؾبل قوب قطًت ًوبٌٗسگبى ثطإ اهضبء تَؾظ ضا هحطهبًگٖ هَاكوتٌبهِ ٗي اظ إ ًوًَِ پَ٘ؾت ثِ اٌٗجبًت

 .ًوبٗ٘س اػبزُ اهضبء ٍ هوٌي كطنت اٍل٘ي زض ضا هحطهبًگٖ هَاكوتٌبهِ لغلبً. گطزز كطاّن هصاًطات قطٍع
 

 ٍ ؾٌجٖ اهٌبى اثجبت ثِ هبٗل هب ٍ اؾت ً٘بكتِ تَؾؼِ حبضط حبل زض كؼبل ثغَض كٌبٍضٕ اٗي ًِ ثگَٗن قوب ثِ تَاًن هٖ

 هغبلؼِ هَضز جسٕ ثغَضثبٗس  قوب قطًت ثب ّوٌبضٕ. زاضٗن ٍاثن اعوٌ٘بى اهط اٗي ثِ ًِ چطا ،ثبق٘ن هٖ آى نٌؼتٖ ًبضثطز

 ٌبضگ٘طٕث ثطضؾٖ ٍ ث٘كتط تَؾؼِ ثطإ هبلٖ پكت٘جبًٖ ثوٌظَض قوب ثب پػٍّكٖ هَاكوتٌبهِ ٗي اًؼوبز ذَاؾتبض هب. گ٘طز هطاض

 آى ثط كٌبٍضاًِ كطاٌٗس اٗي ثٌبضگ٘طٕ ثِ هبٗل ًِ تطً٘جٖ ّبٕ ٍٗػگٖ لغلبً. ثبق٘ن هٖتبى هسًظط زاضٍٖٗ تطً٘ت زض كٌبٍضٕ

اگط ًبض  ٍ ذ٘ط ٗب اٗن ًطزُ ًبض هكبثْٖ ّبٕ كطآٍضزُ ثب هجالً آٗب ًِ ثگَٗ٘ن قوب ثِ تَاً٘ن هٖ ًت٘جِ زض. ًوبٗ٘س اضؾبل ضا سّؿت٘

 هطاض هٖ زّ٘ن.  ثطضؾٖهَضز  ،قوب ضا ثِ آظهبٗكبت اٍلِ٘ ًتبٗج اضائِهَضَع  ،ًطزُ ثبق٘ن
 

 .ثبقن هٖ قوب قطًت ٍ قوب ثب هصاًطات ثِ ٍضٍز ٍ قسُ اهضبء هحطهبًگٖ هَاكوتٌبهِ زضٗبكت هٌتظط هكتبهبًِ
 

 قوب اضازتوٌس

 ظاًبزٍ. اؼ
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 3 شوبرُ ًبهِ

 سي اى آي فَرهيَليشي کويکبل

 فلَريدا

 آهزيکب

 ثبًَم چبلع آهبٕ

 كطآٍضزُ تَؾؼِ هسٗط
 

 :ثِ

 ظاًبزٍ. اؼ

 ضئ٘ؽ

 كٌبٍضٕ تَؾؼِ زكتط

 زٕ تٖ ال ًبهپبًٖ اٌٗسٌَٗ

  ثوجئٖ

  ٌّس
 

 گطاهٖ اًبزٍٕظ آهبٕ

 .ؾپبؾگصاضم ثؿ٘بض قوب [هَضخ] ًبهِ اظ
 

 حوَهٖ ازاضُ ثِ ضا( اٗس ًوَزُ پَ٘ؾت لغق ضٍٕ اظ ًِ إ ًوًَِ هطاضزاز ٍ) قوب هحطهبًگٖ هَاكوتٌبهِ اًؼوبز توبضبٕ اٌٗجبًت

 قَز، هغطح ؾَالٖ چٌبًچِ احتوبالً. ثطؾس اتوبم ثِ ًَتبّٖ ظهبى هست عَل زض كطاٌٗس اٗي ًِ زاضم اًتظبض ٍ ًوَزم اضؾبل ذَز

 تجبضت زض هوجَل ػوَهبً اؾتبًساضز قطٍط ٗب ًوًَِ هطاضزاز ٗي اظ ًْبٗتبً اگط اه٘سٍاضم ًِ. گصاضمهٖ  ه٘بى زض قوب ثب آًطا

ًؿت  ثطإ ضا قسُ اهضبء ٕپ٘كٌْبز ًِ گ٘طم هطاض هَهؼ٘تٖ زض اه٘سٍاضم ؟ًساقتِ ثبقساّو٘تٖ  قوب ثطإ، ًوبٗ٘ن اؾتلبزُ

 .ًٌن اضؾبل ثعٍزٕ قوبهَاكوت 
 

 اككبء، ّؿت٘ن ثط ضٍٕ آى قوب اذتطاع آظهبٗف ذَاؾتبض ًِ تطً٘جٖ اعالػبت ث٘كتطٕ ضا زض هَضز تَاًن هطحلِ ًوٖ اٗي زض

 چِ اعالع ٗبكتي اظ اٗي اهط ّؿت٘ن ًِ هكتبم ّوچٌبى اهب ،ّؿت٘س تَؾؼِ اٍلِ٘ هطاحل زض قوب ًِ زاً٘ن هٖ اًٌَى ّن هب. ًوبٗن

 هتي ٍ كٌٖ ذهَن٘بت ٗب تَل٘س كطاٌٗس هَضز زض اعالػبتٖ اٌٗجبًت اظ هب كٌٖ ً٘طٍّبٕ. اٗس ًوَزُ ثجت ضا اذتطاػٖ اظْبضًبهِ

 هغبلجِ هٖ ًٌٌس.  گَاٌّ٘بهِ ازػبّبٕ
 

 ّبٖٗ كٌبٍضٕ تَؾؼِ حبل زض ٍ ثبقس هٖ پ٘كطٍ كٌبٍضٕ قطًت ٗي اٌٗسٌَٗ، ًِ ثگ٘طٗس ًظط زض ضا ٍاهؼ٘ت اٗي ذَاّكوٌسٗن

 قوب ثب ًعزٗي ّوٌبضٕ قطٍع ثِ هبٗل ،ؾطٗؼتط چِ ّط كلصا،. اؾت گصاضٕ ضًٍف اٗي هج٘ل اظ ،ق٘و٘بٖٗ هَاز زض ثٌبضگ٘طٕ ثطإ

 ثِ حتٖ هبٗل هطحلِ، اٗي زض. ًٌ٘ن گ٘طٕ تهو٘ن ذَز آٌٗسُ ؾَز احتوبلٖ ه٘عاى هَضز زض ٍ ًوَزُ آظهبٗف ضا كٌبٍضٕ تب ّؿت٘ن

 اٗي تحون نَضت زض ٍلٖ ّؿت٘ن؛ قوب ثب ّوطاُ ٍ قوب ثطإ كٌبٍضٕ ًرؿت٘ي ًبضثطز تَؾؼِ ذَاؾتبض ًِ ّؿت٘ن اٗي اػالم

 هكتطٕ ٍ تجطثِ ٍ هَهؼ٘ت هجٌبٕ ثط ًِ ًٌ٘ن هٖ احؿبؼ. ّؿت٘ن كٌبٍضٕپلتلطم  ًلٖ اًتوبل ثطإ كَضٕ هصاًطُ ذَاّبى اهط،

 هَاكوتٌبهِ اضؾبل ظهبى تب ًِ ًٌ٘ن هٖ تَنِ٘. ًوبٗ٘ن پ٘كٌْبز قوب ثِ ضا اضظـ ثْتطٗي تَاً٘ن هٖ ،ثبظاض زض ىٍؾ٘غ هب هحَضٕ

 ً٘ع ًؿجت ثِ آگبّٖ ٗبكتي هب ٍ هٌتظط ًوبً٘س اذتطاع كٌٖ جعئ٘بت هجبزلِ اعالػبت هطثَط ثِثطإ  تساضىاًجبم  زض ،هحطهبًگٖ

 چِ اظإ زض ًِ ّؿت٘ن اهط اٗي زاًؿتي ثِ هبٗل اٗي، ثط هضبف. هبئل٘ن اّو٘ت كٌبٍضٕ اٗي ثطإ نطف قسُ اضظـزض ذهَل 
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 پ٘گ٘طٕ تحه٘ل زض تَاً٘ن هٖ. ثبقس هٖ ،آى ثِ هطثَط كٌٖ زاًف ٍ كٌبٍضٕ هبلٌ٘ت اًتوبل آهبزُ قوب قطًت ،ػَضٖ ٗب هجلؾ

 ثط ؾبظٕ تجبضٕ تب ّؿت٘ن اذتطاع اظْبضًبهِ ثجت كطاٌٗس ثط ًبهل ًظبضت زاقتي ثِ هبٗل ٍ ًٌ٘ن ًوي قوب ثِ اذتطاع گَاٌّ٘بهِ

 .پصٗطز نَضت ًبهل ٍ نح٘ح اعالػبت هجٌبٕ
 

 زض ذَزهبى ازاضُ ثِضا  زٗگط قرمٗي  ٍ قوب اظ زػَت اكتربض ٍ گصاقتن ه٘بى زض ذَزهبى هسٗطٗت ثب ضا هَضَع اٗياٌٗجبًت 

 غاًَِٗ هبُ عَل زض جلؿِ ثطگعاضٕ ثِ هي. پصٗطز نَضت قرهٖ ٍ هؿتو٘ن ًبهالً قٌلٖ ثِ هصاًطُ كطاٌٗستب ًل  زاضم كلَضٗسا

 ٍ هصاًطُ هكرم ّسف ثب هعثَض ؾلط ًِ زّ٘س اعالع ثٌسُ ثِ اگط ثَز ذَاّن ؾپبؾگصاض ثؿ٘بض اٌٗجبًت. كٌط هٖ ًٌن كَضِٗ ٗب

 . ذ٘ط ٗب ًوبٗس هٖ تبه٘ي ضا قوب ًظط هطاضزاز اًؼوبز
 

 .ّؿتن آٌٗسُ زض هبى هساٍم ٍ ًعزٗي ّوٌبضٕ هٌتظط هكتبهبًِ
 

 قوب، اضازتوٌس

 ثبضًَم چبلع
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 4 شوبرُ ًبهِ

 دي تي ال کبهپبًي ايٌديکَ

 ظاًبزٍ اؼ

  ضئ٘ؽ

 كٌبٍضٕ تَؾؼِ زكتط
 

 : ثِ

 ثبضًَم چبلع آهبٕ

 كطآٍضزُ تَؾؼِ هسٗط

 ؾٖ اى إٓ كَضهَ٘ل٘كٌع ًوٌ٘بل

 كلَضٗسا

 آهطٌٗب
 

 گطاهٖ ثبضًَم آهبٕ
 

 تطً٘جبت گصاضٕ ضًٍف ثطإ ىهب جسٗس كٌبٍضٕ اًتوبل هصاًطُ ثب هَضَع إ جلؿِ ثطگعاضٕ ثط هجٌٖ ،ضا قوب زضذَاؾت

 اٗي ذهَل زض قوب قطًت ػالٗن ًوَزى ضٍقي زض تبىؾَزهٌس ثؿ٘بض تللٌٖ توبؼ اظ ّوچٌ٘ي. ًوَزٗن زضٗبكت ق٘و٘بٖٗ

 ًتَاًن اٌٗجبًت ًِ قَز هٖ هَجت هَهتبً اهط اٗي 36.اؾت ًطؾ٘سُ هب زؾت ثِ هحطهبًگٖ حلظ هَاكوتٌبهِ. هتكٌطٗن كٌبٍضٕ

  .ثبض زٗگط ٍ ثعٍزٕ ثب ّن نحجتٖ زاقتِ ثبق٘ن ًِ اه٘سٍاضم. ًوبٗن اضؾبل قوب ثطإ ضا ث٘كتطٕ كٌٖ جعئ٘بت
 

        اظاء ثِ هب پطزاذت ٍ كٌبٍضٕ اًتوبل ثِ هطثَط هؿبئل ثطضؾٖ ثطإ ًِ ًوبٗن هغطح ضا ًٌبتٖ ًٌن هٖ ؾؼٖ ًبهِ اٗي زض

          چگًَگٖ هَضز زض ًظط تجبزل ثِ هبزض ًِ ٗبث٘ن زؾت هَهؼ٘تٖ ثِ آتٖ ّلتِ چٌس ظطف زض اه٘سٍاضم. ّؿتٌس ًٌٌسُ ًوي

 .ثبق٘ن كٌبٍضٕ اظ ثطزاضٕ ثْطُ
 

 ثغَض گصاضٕ لؼبة كطاٌٗس هَضز زض َٗضًب ؾبًسضا ذبًن تَؾظ قسُ اذتطاع كٌبٍضٕ حوَماًلطازٕ  توليِ ثِ ًؿجت قوب توبٗل

 ٗب ٗي ثطإ كٌبٍضٕ اظ اؾتلبزُ ثِ ػالهوٌس قوب قطًت ًِ ًٌن زضى تَاًن هٖ. ًٌن هٖ ضا زضى زاؽ اككي ٗي زض ذٌثٖ ق٘و٘بٖٗ

 هب قطًت. زاضز ثبلث اقربل ثِ آى ل٘ؿبًؽ ٍاگصاضٕ ثِ توبٗل اهٌبى نَضت زض ٍ ثبقس هٖ ذَزـ تطً٘جبت اظ ًَع چٌس

 ًساضز ٍجَز ؾبظٕ تجبضٕ ثِ ًؿجت ٗبكتي اعوٌ٘بى اهٌبى ٌَّظ ًِ ظهبًٖ زض اذتطاع ّبٕ گَاٌّ٘بهِ اًتوبل هَضز زض ثسٕ تجطثِ

 هطحلِ اٗي زض اذتطاع احتوبالً اضظٗبثٖ ،ًٌ٘ن هٖ احؿبؼ ّوچٌ٘ي. زاقتِ اؾت ،ًكسُپ٘گ٘طٕ آى  زض ّن ًبكٖ ًَقف ٍ ؾؼٖ ٗب

 .ثَز ذَاّس هبىضطض ثِ ًكسُ، آقٌبض ٌَّظ آى ًبهل ّبٕ هبثل٘ت ًِ ظهبًٖ زض ٍ
 

 اظ اؾتلبزُ ثطإ اًحهبضٕ حوَم زاضإ ًوٌ٘بل آى، هَجت ثِ ًِ اؾت ًوٌ٘بل ثب إ هَاكوتٌبهِ ثؿَٕ حطًت ،هب اًتربة اٍل٘ي

 ضا اذتطاع اظ اؾتلبزُ هلوطٍ ًْبٗتبً. ثبقس تطً٘جبت اظ إ قسُ تؼطٗق هحسٍزِ گطٍُِ ٗب هكرم تطً٘ت ٗي ذهَل زض اذتطاع

 ثطإ آًطا تَاً٘ن هٖ ًِ ثطگ٘طز زض هب هجَلٖ ًرؿت٘ي ػسم حن ثب ً٘ع ضا زٍهٖ هؼ٘ي حَظُ ًِ زاز گؿتطـ ًحَٕ ثِ تَاى هٖ

  .ًوبٗ٘ن اػغبء هؼٌٖ٘ ظهبًٖ زٍضُ

 

                                                            
 .گطزٗس زضٗبكت اٌٗسٌَٗ تَؾظ قسُ اهضبء هحطهبًگٖ حلظ هَاكوتٌبهِ ٗي ًوٌ٘بل، ثِ ًبهِ اٗي اضؾبل اظ ثؼس زه٘وبً 36
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 ًِ ٗبكت٘س ضا ًبضثطزٕ ثؼسٕ هطاحل زض ًِ نَضتٖ زض. ثبقس هٖ اذتطاع اظ آٍضؾَز ثطزاضٕ ثْطُ ٍ حساًثط تَؾؼِ ،هب ذَاؾت

 ٗي ثِ ضا ػجبضاتٖ تَاً٘ن هٖ ٍ ًٌ٘ن هٖ تلوٖ ذَز هوسم قطٗي ػٌَاى ثِ ضا قوب حتوبً ثَز، ًكسُ گطكتِ ًظط زض آى ثط ؾبثن

 .قَز ثطذَضز تطج٘حٖ حوَم قسى هبئل ثب اظ عطف قوب، آتٖ ّبٕ زضذَاؾت ثب ثبٗس ًِ ًٌ٘ن اضبكِ هطاضزاز
 

          زاضٗس، ؾطًٍبض آى ثب ذَز تجبضت زض حبضط حبل زض قوب آًچِ اظ هتلبٍت ،احتوبالً ،پطزاذت هب زض ذهَل اًتظبضات

 ُهحسٍز ،آٍضز ثبض ثِ تَاًس هٖ ًِ تجبضٕ هٌبكغ ٍ اذتطاع( ثَزى اًوالثٖ ًْبٗتبً) ثَزى اثتٌبضٕ ٍٗػگٖ هجٌبٕ ثط هب. ثبقس ًوٖ

  .ًوبٗ٘ن هٖ هصاًطُ پصٗطٕ ًبضثطز ٍ حوبٗت تضو٘ي ٍ تَؾؼِ ،اذتطاع گَاٌّ٘بهِ حوبٗت
 

 حَظُ زض ّوچٌ٘ي ٍ هتؼسز ق٘و٘بٖٗ ٍ زاضٍٖٗ تطً٘جبت زض ثٌبضگ٘طٕ ثطإ ػبلٖ ٖهبثل٘ت زاضإ گصاضٕ ضًٍف اٗي ًِ هؼتوسٗن

 ثِ تهو٘ن ،حبضط حبل زض ثِ احتوبل ظٗبز. ثبقس هٖ ًكبٍضظٕ زض ًَزّب ٍ ق٘و٘بٖٗ هَاز اككبًسى ٍ ظٗؿت هح٘ظ اظ حوبٗت

 .ًساضٗن ًلٖ ثغَض آى ل٘ؿبًؽ ٗب ٍاگصاضٕ
 

 نبزهبًِ ثطذَضز ًِ ثبٍضٗن اٗي ثط ّؿت٘ن، قوب قطًت ثب ّوٌبضٕ اٗجبز ثِ هكتبم ًِ ذبعط اٗي ثِ ٍ اٍلِ٘ هطحلِ اٗي زض اهب

 آهطٌٗب زالض ه٘لَ٘ى 1 هوغَع هجلؾ ذَاؾتبض ذَى، ككبض زٌّسُ ًبّف تطً٘ت زض گ٘طٌٕبضث ثطإ. اؾت ؾ٘بؾت ثْتطٗي آؿبظ اظ

        كطآٍضزُ ؾَٕ ثِ حطًت ثط هجٌٖ قوب هغؼٖ تهو٘ن ٍ ػالهِ ًبكٖ ه٘عاى هَضز زض هب ثِ پطزاذت، پ٘ف اٗي. ثبق٘ن هٖ

      كطٍـ هؼبهالت حجن هجٌبٕ ثط زضنس %3 تب %2 االهت٘بظ حن ذَاؾتبض پؽ، آى اظ. زّس هٖ اعوٌ٘بى ثبظاض ثِ ػطضِ هبثل

زض نَضت پطزاذت ًْبٖٗ هجلؾ  اًؼغبف پصٗطٕ اٗجبز ،اٌٗجبًت تَؾظ اٌٗجب زض( التلبٍت ثِ هب) حبقِ٘ اٗي شًط ػلت. ثبق٘ن هٖ

 .اؾت ثَزُ ًَتبُ ظهبًٖ زٍضُ ٗي عَل زض اكعاٗف اهٌبى اٗجبز ٗب قسُ هوغَع اظ حن االهت٘بظّبٕ حبل
 

 ً٘بظهٌس هب ًت٘جِ زض ،تبى هبلٌ٘ت تحت تطً٘جبت ذهَل زض ،هثبل ثطإ ،ّؿت٘س اؾتلبزُ اظ ٍؾ٘ؼتطٕ هلوطٍ ذَاؾتبض اگط

 ًٌن هٖ پ٘كٌْبز ،هٌظَض اٗي ثطإ. ثبق٘ن هٖ ٗبزقسُ هتلبٍت تطً٘جبت هَضز زض هجَلٖ ًرؿت٘ي ػسم حن ثطإ ؾبذتبضٕ اٗجبز

 ثٌبضگ٘طٕ حن تحه٘ل ٍ زضذَاؾت اجبظُ ًوٌ٘بل هؼ٘ي، ًبضثطز ّط اظإ ثِ آهطٌٗبٕ زٗگط زالض 100،000 پطزاذت اظ پؽ ًِ

 . ًٌس پ٘سا ضا كٌبٍضٕ
 

 ثطإ ٗبزقسُ اقربل ثِ ًوي ٍ كطػٖ ل٘ؿبًؽ ثطإ ثبلث اقربل ٕجؿتجَ عطٗن اظ اذتطاع تَؾؼِ ذَاّبى چٌبًچِ هؼْصا،

اًجبم  ٍ زض هَضز ضا هغلغ ًٌ٘س هب اّسافاظ اٗي  لغلبً ّؿت٘س، كٌبٍضٕ ًبضثطز ذهَل زض تَؾؼِ ٍ تحو٘ن زض گصاضٕ ؾطهبِٗ

 هوغَع هجلؾ پطزاذت ثب قوب هَاكوت ً٘بظهٌس ،ٕزاتربش اٌٗچٌ٘ي ضٌٍٗط ثطإ. ثسّ٘س تضبهٌٖ٘ هب ثِ ،هَثط ؾبظٕ تجبضٕحتوٖ 

 عطف اظ ٍ ًوٌ٘بل االهت٘بظّبٕ حن ثِ هطثَط جعئ٘بتذَاؾتبض زضٗبكت  ،عطف ٗي اظ ّوچٌ٘ي ٍ ّؿت٘ن ًوٌ٘بل تَؾظ ثبالتطٕ

    هوغَع، هجبلؾ ًل اظ %30% تب 25زضٗبكت  اًتظبض. ثبق٘ن هٖ اٍ كطػٖ ّبٕ گ٘طًسُ ل٘ؿبًؽ اظ ًوٌ٘بل سزضآه اظ هب ؾْن ،زٗگط

ؾطهبِٗ گصاضٕ ٍ  ه٘عاى ثِ ثؿتِ ٍ اذتطاعزض هوبثل  ذَز كطػٖ گ٘طًسگبى ل٘ؿبًؽ اظ ًوٌ٘بل هجبلؾ تحه٘لٖ ٗب االهت٘بظّب حن

-تجبضٕ هَضز زض هب ثِ ًِ ّؿت٘ن قطٍعٖ ً٘بظهٌس ّوچٌ٘ي. زاضٗن ًوٌ٘بلضا  عطف اظپصٗطكتِ قسُ  گصاضٕ ؾطهبِٗ ّبٕ ضٗؿي

 . زّستضو٘ي  اٌٗسٌَٗ ثِ ل٘ؿبًؽ ػَزت ،اٌٗهَضت ؿ٘ط زض ًِ ٗب ثبظاض ثِ هَثط هؼطكٖ ٍ ؾبظٕ
 

  ثؿ٘بض ظٍز اؾت. ،زٍم هضِ٘ زضذهَل آگبّبًِ تهو٘وبت اتربشكؼالً ثطإ  ًٌن هٖ كٌط اٌٗجبًت
 

 تَؾؼِ ٍ ٗبكتي ثطإ هحسٍزٗتٖ ّ٘چ هي قطًت ًِ ّؿتن اٗي ذَاؾتبض ّوَاضُ اٌٗجبًت ثگ٘طٗن، پ٘ف زض ًِ ضاّٖ ّط

 حلظ ذَز ثطإ ضا ػول اثتٌبض حن هب. ثبقس ًساقتِ ذَزـ اًتربة ثِ ثبلث اقربل ثب ٗب تٌْبٖٗ ثِ كٌبٍضٕ جسٗس ًبضثطزّبٕ

 ذَزهبى ثطإ( زٗگطاى ثب ٗب تٌْبٖٗ ثِ) تَؾؼِ ٗبكتِ تَؾظ ذَز ذبل ًبضثطزّبٕ ثطإ اًحهبض حلظ ذَاؾتبض ٍ ًوبٗ٘ن هٖ

 .زاضٗن ذبل ًبضثطز ٗي تَؾؼِ ثطإ گطاٗبًِ ٍاهغ عطحٖ هب ًِ زّ٘ن هٖ اعالع قوب ثِ اثتسائبً اٌٌِٗ ثط هكطٍط ،ثَز ذَاّ٘ن
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 ٗب قوب ثَؾ٘لِ تَاكن هَضز ًبضثطز ّطگًَِ ،هب ًظط ثِ ثسّ٘ن، ضا ٍؾ٘ؼتط ظهٌِ٘ ٗي زض كٌبٍضٕ تَؾؼِ اجبظُ قوب ثِ اگط

 .ثبقس اًحهبضٕ ؿ٘ط هجٌبٖٗ ثط ثبٗس ،تبى كطػٖ گ٘طًسگبى ل٘ؿبًؽ
 

 ًِ اه٘سٍاضم اٌٗجبًت ٍ ػول ثط عجن آًْب ثطإ هب اّو٘ت زاضز ًِ ّؿتٌس انَلٖ اظ ثطذٖ الصًط، كَم هَاضز ،ثبضًَم آهبٕ

 حو٘وتبً ًِ زاضم اعوٌ٘بى. ًوبٗس ًوي ٗوبىضٍ پ٘ف تجبزل ًظطّبٕ زض قوب ثِ ثتَاًس انَل هعثَض ذهَل زض كَم تَض٘حبت

 .ّؿت٘س هطحلِ هوسهبتٖ زض اٌٗجبًت ثِ ذَز پ٘كٌْبزات هؼطكٖ ذَاؾتبض ٍ كٌبٍضٕ اٗي تَؾؼِ پ٘گ٘طٕ ثِ هبٗل
 

 .ّؿتن قوب ًظطات قٌ٘سى هٌتظط هكتبهبًِ
 

  ، قوب اضازتوٌس
 

  ظاًبزٍ اؼ
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 ِيتْ( کَيٌديا) ساًبدٍ يآقب تَسط کِ يتلفٌ هذاکزُ اس يبدداشتي ـ کَيٌديا نيت يبزا يبدداشتي .4

 .است شدُ

 تجبزل عَل زض عطف يٗ ًِ ٖاًتظبضات ٍ ّب ًكبًِ اظ ٖثطذ ٖبثٗاضظ ثِ ًوي ٕثطا: سًٌ٘ تَجِ) 

 ّٕب بززاقتٗ يٗا، سًٗوب ٖه هغبلجِ ٖهتلبٍت ثغَض ضٍزضضٍ، جلؿبت زض احتوبالً تط، هجؿَط ًٕظطّب

 (.طز٘گ ٖه هطاض هطثَعِ ًٌٌسگبى قطًت زؾتطؼ زض ،ٖزاذل
 

 بززاقتٗ
 

 ظاًبزٍ. اؼ: تَؾظ قسُ ًَقتِ
 

 ٌبلً٘و ثب هصاًطات
 

 هي. سٗگطز ثطگعاض ٌجبًتٗا ٍ ٌبلً٘و ٕتجبض طٗهس ثبضًَم چبلع ٕآهب تَؾظ ٖتللٌ ًٌلطاًؽ يٗ

 .آٍضزم تللي ذظ ٕضٍ ثط ضا َضًبضا ٗؾبًس
 

 500،000 پطزاذت طٗهس. ًطزم قطٍع آهطٌٗب زالض َى٘ل٘ه 1ٍ زضذَاؾت  ثْب ي٘٘تؼ ثب ضا هصاًطات

 ت٘هَكو يٗ ثِ .گطكت نَضت ٖؾبزگ ثِ ظبّطاً اهط يٗا. ثغَض قلبّٖ هجَل ًطز ضاآهطٌٗب  زالض

 قسُ زضٗبكت هٖ ًوبٗ٘ن زازُ نَضت وبت٘تحو ٕثطا ضا ٖذَث ٕاظا ثِ هب زض ًت٘جِ. نًٗطز سا٘پ زؾت

 .نًٗ٘وب آؿبظ ضا ذَز ًبض س،ٗتطز بٗ ط٘تبذ ثسٍى ًِ قَز ٖه هَجتاٗي ذَز  ٍ
 

 ؾِ زضٍ  اهضبء اظ هبُ ؾِ ظطف زض سٗثب پطزاذت ف٘پ ػوسُ هؿوت ًِ ذهَل يٗا زض يّ٘وچٌ

پطزاذت گطزز، تَاكن  ،كطآٍضزُ ّبٕگطٍُ  اظ هتلبٍت ًَع ؾِ ع٘آه ت٘هَكو س٘تَل ٕهجٌب ثط ،هؿظ

 ٖه ٌبلً٘و ٕهكتط ِٖٗزاضٍ ت٘تطً ثط اذتطاع ثِ ًبضگ٘طٕ ،"كطآٍضزُ" زض اٗي ذهَل .گطزٗس

 گطٍُ يٗ قَز، ٖه ؾبذتِ ٌٌَٗسٗا تَؾظ ًِ ٖكٗآظهبگطٍُ  :اظ ػجبضتٌس ٖٗتب ؾِ ّبٕ گطٍُ. ثبقس

 ٖه س٘تَل ٖٗاؾتَا ظٗقطا تحت ٖجٌَث ٕساٗكلَض زض ٌبلً٘و س٘تَل ًبضذبًِ زض ًِ ٖنٌؼت بؼ٘هو ثب

 هوغَع هجلؾ ٖهبثوتؼْس ًوَز  ٌبلً٘و. اؾت هٌبؾت ٌٖ٘ثبل كبتٗآظهب ٕثطا ًِ گطٍّٖ ؾپؽ ٍ قَز

ًطزُ  اهضبء ٕا هَاكوتٌبهِ ٌٖ٘ثبل كبتٗآظهب قطٍع ٕثطا ٌٖٗقط ثب ًِ ًٌس پطزاذت ضا زض ضٍظٕ

 . ثبقس
 

 هوٌي ط٘ؿ ٖٗاؾتَا ًٕكَضّب زض ٖزاذل ثغَض ،لَثالزهس آًْب، ٕهكتط ٕزاضٍ س٘تَل ًِ ن٘زاً ٖه هب

 .  اؾت ثَزُ
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 زض زاضٍ يٗا كؼبل ت٘تطً ٕثطا آًْب ٕزاضٍ ٕضٍ ثط اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ تٗحوب ًِ ن٘ثلْو ن٘تَاًؿت هب

 ٌبهِ٘گَاّ قٌبذت ٕضٍ ثط تَاًس ٖه ًِ نٗزاضزض اذت٘بض  ضا ؾبًساضا يّ٘وچٌ هب. ثبقس ٖه اتوبم حبل

 .ن٘زّ هطاض ٖٗقٌبؾب هَضز ثْتط ضا آًْب ٕثبظ ّٕب ًبضت ن٘ثتَاً تب ًطزُ ًبض آًْب اذتطاع
 

 ثِ( بًِ٘ؾبل ّٕب گعاضـ هثبل ٕثطا) اؾت ٖزؾتطؾ هبثل ٖػوَه ثغَض ًِ ٖاعالػبت ي،ٗا ثط هضبف

 يٗا بًِ٘ؾبل ّٕب كطٍـ زضآهطٌٗب  زالض َى٘ل٘ه 100 ٌبلً٘و ًِ سًٗوب ٖه ي٘تلو ضا ًٌتِ يٗا ٌجبًتٗا

     ًل) زّس ٖه ل٘تكٌ ضا ٖجْبً ثبظاض اظ% 10 حسٍز ضهن يٗا ًِ آٍضز ٖه ثسؾت ًبالّب اظ عجوِ

هٖ تَاًس  ٌبلً٘و ،ثب اٗي اٍنبف(. اؾت ٌبٗآهط زالض بضز٘ل٘ه 5 حسٍز زض ٌبلً٘و ٖزاضٍئ ّٕب كطٍـ

 ثب س٘تَل اظ ٕسٗجس ٖكٌ ضٍـ ٕهجٌب ثط اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ تِٗحوب اظ ٕسٗجس زٍضُ ل٘تحه هكتبم

 تَؾظ حبضط حبل ٕضّبؾبظ ثِ ًؿجت ٖهحؿَؾ ثغَض ًِ ثبقس قسُ ًٌتطل ٕضّبؾبظ ٖػگٍٗ

 ظهبى ثطإ آًْب هْن ذَاّس ثَز. بز،ٗظ بض٘ثؿ احتوبل ثِ. زاضز ٕثطتط ّب ًپؿَل
 

 ٍ زازم اضجبع ذَز ٖهجل ّٕب ًبهِ ثِ ضا آًْب. زاضًس حوَمهَؾغ  ل٘تحه ثط ٕبزٗظ بض٘ثؿ س٘تبً آًْب

 اػالم ٍ ًُطز حلظ ضا ذَز ؾبظًسُ تؼبهل ّوچٌبىاهب  ،ن٘زّ اًجبم ضا ًبض يٗا ن٘تَاً ًٖو هب ًِ گلتن

 ٕكتط٘ث تؼساز تبًًْٗب ٌبلً٘و ًِ ّسف يٗا ثب ٕا ٌِٗگع ٕضٍ ثط ًبض لٍِ٘ظوبى حوَهساً ثِ ًِ ًوَزم

 تحه٘ل ًوبٗس، هحَل ذَاّن ًطز.  ضا كٌبٍضٕ گطٗز ذبل ًٕبضثطزّب اظ
 

هتؼْس  آى هَجت ثِ ٍ هٌؼوس ضا تلبّن بززاقتٗ يٗ ؾطػت ثِ ًِ ًطز انطاضً٘ع  ثبضًَم ؾپؽ

، ثط ضٍٕ ثب ّوطاّٖ هب ٍ ذَاّ٘ن ًطز هصاًطُ اذتطاع ِ٘اٍل ل٘تٌو ٕثطا ًوٌ٘بل ثب تٌْب ًِ قَٗن

 آًطا ؿبًؽ٘ل ٖؼٍ٘ؾ ثغَض بٗ َزًُو ٍاگصاض ضا اذتطاع ؾپؽ ٍ نٗثٌس ًبض ثِ ضا اذتطاع ،لَثالزهس

 .نًٌ٘ اػغبء
 

 هعثَض بززاقتٗ ًِ ًٌس ٖه اهط يٗا ثِ هٌَط ضا تلبّن بززاقتٗ ٕاهضب هب تٗطٗهس ،زازم پبؾد كَضاً

تَاكن  هجل اظ سٗثب ًِ ػٌَاى ًوَزم يّ٘وچٌ. ثبقس ٖانل هَاكوتٌبهِ ٖآت بظ٘االهت حن ًطخ زضثطزاضًسُ

 يٗا ٕاهضب اظ هبُ ؾِ ظطف زض زض ػول پ٘ف ثٌٖ٘ قسُ، ّٕب پطزاذت ف٘پ ًِ قسُ ثبقس

 پطزاذت قَز.  هَاكوتٌبهِ
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 ِيتْ( کبليکو) ببرًَم چبلش تَسط کِ يتلفٌ هذاکزُ اس يبدداشتي: کبليکو نيت يبزا بدداشتي .5

 .است شدُ

 تجبزل عَل زض عطف يٗ ًِ ٖاًتظبضات ٍ ّب ًكبًِ اظ ٖثطذ ٖبثٗاضظ ثِ ًوي ٕثطا: سًٌ٘ تَجِ) 

 ّٕب بززاقتٗ يٗا، سًٗوب ٖه هغبلجِ ٖهتلبٍت ثغَض ضٍزضضٍ، جلؿبت زض احتوبالً تط، هجؿَط ًٕظطّب

 (.طز٘گ ٖه هطاض هطثَعِ ًٌٌسگبى قطًت زؾتطؼ زض ،ٖزاذل
 

 ثبضًَم. ٖؾ: لِ٘ثَؾ
 

 ٌٌَٗسٗا ثب ٖتللٌ ٕگلتگَ
 

 ٖظهبً زض. ًوَزم ل٘تحه ّٕوٌبض قطٍع ٕثطا ضا ٌٌَٗسٗا هَاكوت انل زض ،ٖتللٌ هصاًطُ عَل زض

 ٖؾْو ٍاضح ثغَض ٍٕ. ضكتٌس ي٘ث اظ ِ٘اٍل ٕسّبٗتطز اظ ٖثطذ ،آهسًس ذظ ٕضٍ ثط َضًبٗ ذبًن ًِ

 زّن ح٘تَض( اًطاُ ٕضٍ اظ)  قسم هججَض. گصاضز ٖه ط٘تبث آى ٕضٍ ثط ٍ زاضز ٕط٘ثٌبضگ ٌسٗكطا زض

 هؼبلجِ ٕثطا( اف زٕ إ سٗ٘تب هَضز) ًِ زاضز هَكن ٖٗزاضٍ ٖقوبل ٌٕبٗآهط ثبظاض زض ٌبلً٘و ًِ

. ًكس ي٘٘تؼ ت٘تطً(. سمً٘به لَثالزهس ضا كؼبل ت٘تطً يٗا) قَز ٖه اؾتلبزُ اظ آى ثبال ذَى ككبض

 بزقسُٗ ٕزاضٍ ٍ طز٘گ هطاض ًپؿَل زضاٗي زاضٍ ثطإ پرف  ًِ اؾت الظم ،زازم ح٘تَض هًَساً

 ٕثٌس ثؿتِ زض زٍظّب ط٘٘تـ ثِ لٗهب قطًت نَضتٖ ًِ ي زضّ٘وچٌ. اؾت حؿبؼ ضعَثت ثِ بض٘ثؿ

        ل٘تحو ضا ٕثبالتط ّٕب ٌِّٗع ،زاضٍ حبضط حبل ٕتجبض قٌل، ثبقس قسُ س٘تَلثغَض نٌؼتٖ 

 .سًٗوب ٖه
 

هبثل  ثرف قبٗس ثتَاى ًِ اؾت يٗا هب هكتطى ٕاهتهبز ّسف ًِ ًوَزم ٌگًَِ قطحٗا ضا طٗتهَ

هٖ تَاى  ،ػٌَاى ًطزم ٍ ًوَز س٘تَل ضٍـ يٗا ثب ؾطػت ثِهَجَز ضا  كطآٍضزُ ّبٕ اظ تَجْٖ

 حجوٖ ػظ٘ن اظ هؼبهالت ضا زاقت. اًتظبض 
 

 فٗآظهب ٕثطا ٍ اذتطاع يٗا س٘تَل ٖكٌ ضٍـ ل٘تٌو ٕثطا ضا ن٘زهإ  هَاكوتٌبهِ ،گلت هي ثِ ؽ٘ضئ

 .تٌظ٘ن ًوبٗن لَثالزهس ٕضٍ ثط اذتطاع ًبضثطز

 

 

 

 



              
الق قٌبؾٖ هَضز  ـ 6.6 ضو٘وِ 138  

 

           ثِ لٗهب ٍٖل ،ًٌ٘ن پطزاذت آهطٌٗب زالض َى٘ل٘ه 1 ن٘تَاً ًٖو ًِ زازم ح٘تَض ٍضَح ثِ

 تَؾؼِ ثطإ پَل يٗا. ّؿت٘ن آهطٌٗب زالض ّعاض 500،000 عاى٘ه تب تَؾؼِ ّٕب ٌِّٗع پطزاذت ف٘پ

( هلن يٗ)  هوغَع هجلؾ قٌل ثِ سٗثب ٍ تره٘م هٖ ٗبثس هب ٕهكتط ٕزاضٍضٍٕ  ثط اذتطاع ًبضثطز

 پطزاذت ؾِ كٌْبز٘پ .ثَزًس ًطزُ هغطح ضا زضذَاؾت يٗا ذَز ًبهِ زض آًْبًِ  گطزز پطزاذت

. اًجبم هٖ گ٘طًس هَاكوتٌبهِ انلٖ اًؼوبز هجطز ثِ ٖهٌغو ثغَض ًِهغطح ًطزم ضا ٕ زالض 100،000

 .ًكس ٖه عَل هبُ 3 اظ ف٘ث ٌٖ٘ثبل كبتٗآظهب ٕؾبظ آهبزُ اهب
 

 ًِ نٗسٍاض٘اه ،قَز اثجبت قسُ ًٌتطل ٕضّبؾبظ ٖػگٍٗ ثب سٗجس س٘تَل ٖكٌ ضٍـ يٗا ًٖٗبضا اگط

 بض٘ثؿ ًبض يٗا اًجبم ٕثطا ىهب هْلت. نٗآٍض ثسؾت ضا اذتطاع ٌبهِ٘گَاّ تٗحوب اظ ٕسٗجس زٍضُ

 زاضز. ٖاؾبؾجٌجِ  ،غٗؾط هصاًطاتاًجبم  يٗثٌبثطا ،اؾت ًَتبُ
 

 لِ٘ثَؾ حبضط لٗتحَ اظ ثطتط ٖهحؿَؾ ثغَض ،ٕگصاض ِٗال يٗا ثب كطآٍضزُٗي  ٕتجبض اضائِ

 ٍ زاقت ن٘ذَاّ ٖذَث ت٘هَهؼ اذتطاع، ٌبهِ٘گَاّ تٗحوب ثسٍى ٖحت يٗثٌبثطا. ّبؾت ًپؿَل

 اذتطاع ًبضثطز ٕ ثطضؾٖثطا ٖاًؿبً كبتٗآظهب ٌّگبم ظٍز قطٍع جْت زض ككبض اػوبل ،هي ِ٘تَن

 .ثبقس ٖه
 

ضا هغطح  ٌّگبم ظٍز تلبّن بززاقتٗ يٗ زضذَاؾت ٍ ًطزم تلبّن بززاقتٗ يٗ ٕتوبضب اٌٗجبًت

 يٗا ثِ اٗي زل٘ل ًِ ،سمٍٗضظ انطاض ٌبلً٘و ثِ ٕكٌبٍض ؼتطٍ٘ؾ ًبضثطزتره٘م  ثط ٍ ًوَزم

 سٗثب هب. سًٗوب ضقس هب ٖكٌ زاًف ٍ ٕگصاض ِٗؾطهب ٍ ٌّگبم ظٍز ٖجبً٘پكت ذبعط ثِ تَاًس ٖه ٕكٌبٍض

 زاقتِ جْبى ؾطتبؾط زض ٕكٌبٍض ًٕبضثطزّب ٖتوبه اظ اؾتلبزُ ٕثطا هٌلطز حساهل بٗ ٕاًحهبض حن

 .ن٘ثبق
 

 ٌبلً٘و ٕثطا ٖقره ٖحوَه سٗثب آل، سُٗا عَض ثِ ،تبً٘س هٖ ًٌس ت،ٗكَضؾب چبى ب،ه حوَهساى

ٖ ل٘تٌو ّٕب كطهَل ٍ سٗجس ًٕبضثطزّب ٕثطا اذتطاع ًبهِ اظْبض ثتَاًساٗي قطًت  تب نًٗ٘وب ل٘تحه

 آًْب ضا تحت تبث٘ط هطاض زاز ثب گلتي اٗي اهط ؽ٘ضئ. ًٌس ثجتضا ( ٌٌَٗسٗا بٗ) هبآتِٖ ٗبكتِ قسُ تَؾظ 

 ثب تَل٘س قسُ هحهَالت كطٍـ ثطاؾبؼ پطؾَز ٕبظ٘االهت حن ًطخ ثط تَاكن ًؿجت ثِ هبًِ 

 ّوبًٌس ،ًبضثطز يً٘رؿتٕ ثطا ٖذَث هكبثِ ًطخ سٗثب اٌٌِٗ ٍ نًٌ٘ ٖه حؿبة ٕكٌبٍض يٗا اظ اؾتلبزُ

 .ن٘ثبق زاقتِ( ٕثؼس) گطٗز ًٕبضثطزّب
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بِ دٍ تين  کٌٌدگبى شزکت کِ يسهبً درٍ  5 ٍ 4 يبدداشتْبي بب ببيد)  يتجبر يًوَدارّب .6

 (بيي آًْب تَسيغ گزدد تقسين هي شًَد،

 

 ّب فٗآظهب ّٕب ٌِّٗع -1
 

 ًٌٌسُ ن٘تٌظ هطجغ لِ٘ثَؾ زاضٍ يٗ تبٗ٘س اظ هجل سٗثب ٌٖ٘ثبل ٍ ٌٖ٘ثبل ف٘پ ّٕب فٗآظهب اظ ٕؾط يٗ

        ؾبل پٌج: قًَس ٖه اًجبم هوٌي قٌل يٗؼتطٗؾط ثِ ّب فٗآظهب هَضز، يٗا زض .طز٘گ اًجبم ٖهل

ظٗط  قطح ثِ آهطٌٗبزالض  َى٘ل٘ه 20 ّب فٗآظهب يٗا اًجبم ٕثطا ٌِّٗع(. اؾت ؾبل 10 ي٘بًگ٘ه)

 :قَز ٖه ظزُ ي٘ترو

 

 هدت ّشيٌِ ّب بِ دالر آهزيکب فبس

 ؾبل 2/1 ه٘لَ٘ى 1 پيش ببليٌي

 ؾبل 2/1 ه٘لَ٘ى 1 )ايوٌي( 1ببليٌي 

 ؾبل 1 ه٘لَ٘ى 5 )کبرائي( 2ببليٌي 

 ؾبل 2 ه٘لَ٘ى 10 )فَايد، ٍاکٌش ّب( 3ببليٌي 

 ؾبل 1 ه٘لَ٘ى 3 / ببساريببياف دي ايتبييد 

 سبل 5 هيليَى 20 کلجوغ 

 

 ؾَز/ ت٘هَكو ًطخ -2
 

 ل٘تحه ٍ ٌٖ٘ثبل ّٕب فٗآظهب تِ٘هَكو ثب تَام اتوبمِ قبًؽ %60 ،ت٘تطً ًِ قَز ٖه ظزُ ي٘ترو

       ظزُ ي٘ترو آهطٌٗب زالض 50 ،ت٘تطً ِٖكطٍق ذطزُ ه٘وت. زاضزضا ( %10 ي٘بًگ٘ه ثغَض) ِٗسٗ٘تب

 ّٕب ٌِّٗع هٌجولِ قطًت ٕثبالؾط ّٕب ٌِّٗع اظ هجل( %70 بٗ)آهطٌٗب  زالض 35 ؾَز ثب قَز ٖه

 .ٖبثٗثبظاض ٍ ن٘تحو
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  ة. ٚاوؿ٣ٙ ثطا٢ ٔؼبِدٝ ٔطو ؾُ        
 

 سابقِ ايي هَرد
 

ٔطو ؾُ، ٤ه ػفٛ٘ت ثبوتط٤ب٣٤ ٔعٔٗ، ث٥ف اظ ٞطٌٛ٘ٝ ث٥ٕبض٢ ٔؿط٢ ز٤ٍط٢ زض ز٥٘ب ثبػث ٔطي 

ٔجتال ٣ٔ ٕ٘ب٤س، ثب ٚخٛز ا٤ٙىٝ زض ثطذ٣ اظ ٣ٔ قٛز. ؾُ زض ٞٛا پرف قسٜ ٚ ٔؼٕٛالً قف ٞب ضا 

ٔٛالغ، اضٌبٟ٘ب٢ ز٤ٍط زض٥ٌط ٣ٔ قٛ٘س. زٚ ٥ّ٥ٔبضز ا٘ؿبٖ، ٤ه ؾْٛ اظ خٕؼ٥ت ز٥٘ب، ثٝ ثبوتط٢ ؾُ 

٥ّ٥ٖٔٛ ٘فط ٣ٔ ثبقس. لّٕطٚ اثتالء ثٝ  8 ،ٔجتال قسٜ ا٘س ٚ تؼساز ٔٛاضز خس٤س اثتالء ثٝ ؾُ زض ٞط ؾبَ

 ؾُ، قبُٔ تٕب٣ٔ التهبزٞب، ٔطظٞب ٚ و٥ّٝ ؾ٥ٙٗ ٣ٔ قٛز.
 

         ؾُ ضا ٔؼبِدٝ ٕ٘ٛز. أب زض ؾبِٟب٢ اذ٥ط، ٣ٔ تٛاٖ ٔؼٕٛالً ثب تد٤ٛع آ٘ت٣ ث٥ٛت٥ى٣ ٔٙبؾت، 

أب  ،٣٘ ػٕسٜ اؾتثٝ َٛض ثٟت آٚض٢ افعا٤ف ٤بفتٝ اؾت. ا٤ٗ ٤ه ٍ٘طأمبْٚ زض ثطاثط زاضٚ  ؾُ ٞب٢

تؼساز ٔجتال٤بٖ ثٝ ث٥ٕبض٢ ؾُ زاضا٢  فافعا٤ ،٣ٔ ثبقسٞكساضزٞٙسٜ  ،ٔٛضز٢ وٝ ث٥ف اظ ا٤ٗ ٍ٘طا٣٘

زض  وٝاظ ؾُ ا٤دبز ٣ٔ قٛ٘س  زٚزٔب٣٘ثٛؾ٥ّٝ  . آٟ٘ب#BT- MPD$ٔمبٚٔت چٙسٌب٘ٝ زاض٣٤ٚ اؾت 

 .اؾتثطاثط زٚ ٤ب چٙس زاضٚ ٔمبْٚ 
 

ضا٤ح ٣ٔ ثبقس، ٤ه ٚاوؿٗ ثٝ ثچٝ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ثرك٣ اظ  ٞب٣٤ اظ ز٥٘ب وٝ ا٤ٗ ث٥ٕبض٢ زض لؿٕت

ؾبظ٢ِ تٛن٥ٝ قسٜ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٣٘ زازٜ ٣ٔ قٛز. زض ثچٝ ٞب، ٚاوؿٗ  ثط٘بٔٝ ا٤ٕٗ

 ،٣ِٚ اظ اثتال٢ ا٥ِٚٝ خ٥ٌّٛط٢ ٣ٕ٘ وٙس. زض ثعضٌؿبالٖ ،اظ ٌؿتطـ ؾُ زض ثسٖ خ٥ٌّٛط٢ ٣ٔ ٕ٘ب٤س

ت وٝ اثطٌصاض٢ ٚاوؿٗ ٔعثٛض ثُٛض ٌؿتطزٜ ا٢ ٔتغ٥ط ٔم٥بؼ ٚؾ٥غ ٘كبٖ زازٜ اؾ زضُٔبِؼبت 

ٚاوؿٗ ٞب٢ ٔٛثطتط٢ ثطا٢ ٔؼبِدٝ ٤ب  ،اؾت. ثٝ ذبَط ٔحسٚز٤تٟب٢ ا٤ٗ ٚاوؿٗ، ثُٛض حتٓ

 .اؾتخ٥ٌّٛط٢ اظ ؾُ ٚ ثُٛض ذبل ؾُ ثب ٔمبٚٔت چٙسٌب٣٘ زاض٣٤ٚ ٔٛضز ٥٘بظ 
 

       زا٘ف ٔجؿ٣َٛ زض  ؾٝ ؾبَ لجُ، زوتط ٞبٔفط٤ع، ٤ه پػٚٞكٍط اضقس زض زا٘كٍبٜ ّٔجٛضٖ ثب

     ا٤ٕٗ قٙبؾ٣، فطا٤ٙس٢ ضا ثطا٢ ؾبذت ٤ب ت٥ِٛس ٤ه ٚاوؿٗ وٝ ثٙظط ٣ٔ ضؾ٥س ا٤ٗ ٔكىالت ضا ٔطتفغ 

ا٣ٕٙ٤ ثٛؾ٥ّٝ  پبؾر٣٤ٍٛا٤دبز وٙٙسٜ ٤ب آغبظٌط  ٣ٔ ؾبظز، وكف ٕ٘ٛز. ا٤ٗ فطا٤ٙس ثٝ ػٙٛاٖ فطا٤ٙسِ

ا٣ٕٙ٤ ٔؼطٚف ٞؿتٙس.  پبؾر٣٤ٍٛتم٤ٛت  ٥ٗ ٞب ٥٘ع ثٝ ذبَطتٛوت٥ِٛس پبزظا قٙبذتٝ ٣ٔ قٛز ٚ ؾ٥

٤ٚػ٣ٌ اؾبؾ٣ وكف زوتط ٞبٔفط٤ع ا٤ٗ اؾت وٝ فطا٤ٙس ٤بزقسٜ ٞط ز٢ٚ آٟ٘ب ضا زض ٤ه ظٔبٖ ثٝ 

پبؾد زؾتٍبٜ ا٣ٕٙ٤ ثسٖ ضا  ،٤ؼ٣ٙ ا٤ٗ ض٤ٚىطز زٚ خجٟٝ ا٢ ثٝ وبض ٣ٔ ثطز،ٕٞطاٜ اثط٢ ثٟٓ فعا٤ٙسٜ 

 زض ثطاثط ؾطا٤ت ثبوتط٢ ثٝ ضاٜ ا٘ساذتٝ ٚ ٌؿتطـ ٣ٔ زٞس.   
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ثطا٢ قٙبؾب٣٤ ؾطا٤ت ؾُ، حمٛق ٔطثٌٛ ثٝ اذتطاع اٚوط ٥ٕ٥ِتس، ٤ه ؾبظ٘سٜ و٥ت ٞب٢ تكر٥ه٣ 

ضا زض اظا٢ ثرك٣ اظ ؾٟبْ ذٛز تحه٥ُ ٕ٘ٛز. اٚوط زض ٔٛافمتٙبٔٝ ا٢ خساٌب٘ٝ ثب زا٘كٍبٜ ٚ زوتط 

ؾبَ زاقتٝ ثبقٙس، ؾٟبْ ضا ثٝ  5ٞبٔفط٤ع تؼٟس ٕ٘ٛز وٝ اٌط آٟ٘ب لهس ٚاٌصاض٢ ؾٟبْ ضا پؽ اظ 

ثجت اذتطاع ضا زض اَطاف خٟبٖ ثٝ ثجت اظٟبض٘بٔٝ  ،. اٚوطزالض آٔط٤ىب ثبظذط٤س ٕ٘ب٤س 125،000اظا٢ 

        وٝ حبال ٚاوؿٗ ثٝ آٖ ٘بْ قٙبذتٝ  ®Multi-Geneضؾب٘س ٚ ٕٞچ٥ٙٗ حٕب٤ت ػالٔت تدبض٢ 

 ٣ٔ قس، ثٝ ٢ٚ اػُبء ٌطز٤س.
 

           آلب٢ ٔىىٙع٢، ٔس٤ط ػبُٔ اٚوط، زوتط ٚاقٍٙتٗ ضا زض وٙفطا٘ؽ ٔطالجت ثٟساقت٣ اذ٥ط زض

. زوتط وطزاظ وبض ا٘دبْ قسٜ تٛؾٍ زوتط ٞبٔفط٤ع ُّٔغ ٢ٚ ضا ؾبٖ فطا٘ؿ٥ؿىٛ ٔاللبت ٕ٘ٛز ٚ 

 ،ٔس٤ط ٥ِؿب٘ؽ ؾٓ آ٢ اٖ ؾ٣ ،ٚاقٍٙتٖٛ ٘ؿجت ثٝ اذتطاع اظٟبض ػاللٝ وطز ٚ ٤بزآٚض قس وٝ ٢ٚ

اظ آلب٢ ٔىىٙع٢ زضذٛاؾت ٕ٘ٛز وٝ  . ا٤ٚى٣ اظ ت٥ِٛسوٙٙسٌبٖ ػٕسٜ زاضٚ زض آٔط٤ىب ٣ٔ ثبقس

 ت ث٥كتط٢ اظ ٚاوؿٗ ضا اضائٝ ٕ٘ب٤س.خعئ٥ب
 

ٚ ٔعا٤ب٢ آ٘طا  Multi-Gene®# ذالنٝ ا٢ اظ 1زض ثبظٌكت ٢ٚ ثٝ اؾتطا٥ِب، آلب٢ ٔىىٙع٢ $ؾٙس 

 زوتط ٚاقٍٙتٖٛ اضؾبَ وطز. طا٢ت٥ٟٝ ٕ٘ٛز ٚ ث
 

# وٝ َطف٥ٗ زض ََٛ 2زوتط ٚاقٍٙتٖٛ زض پبؾد، ثٝ ػاللٝ ذٛز تهط٤ح ٚ پ٥كٟٙبز وطز $ؾٙس 

ثٝ اؾتطا٥ِب ٕٞس٤ٍط ضا ٔاللبت ٕ٘ب٤ٙس. آلب٢ ٔىىٙع٢ زػٛت زوتط ٚاقٍٙتٗ ضا ثطا٢  اٚ ٔؿبفطت آت٣

ضٚ٘ٛقت٣ اظ ٌعاضـ  ،ثطٌعاض٢ خّؿٝ لجَٛ ٕ٘ٛز. ٔتبؾفب٘ٝ ٔٙك٣ اٚ اظ ض٢ٚ ؾٟٛ زض ٘بٔٝ لج٣ِٛ

#، ضٚ٘ٛقت٣ اظ 3 ؾٙسقطوت اضظ٤بث٣ وٙٙسٜ أٛض ٔب٣ِ اٚوط $ ،وٛ ا٘س ت٥ٟٝ قسٜ تٛؾٍ ٞب٤فال٤ط

#، ٘ظط ٔكٛضت٣ اضائٝ قسٜ اظ ٤4بززاقت ت٥ٟٝ قسٜ تٛؾٍ زوتط ٞبٔفط٤ع ثطا٢ آلب٢ ٔىىٙع٢ $ؾٙس 

 ٥ِؿب٘ؽ اظاػُب٢ ا٤دبة  ثطضؾ٣زض ٔٛضز بْ، ٚوال٢ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطاع اٚوط، ٟبْ ٚ ِٛظ٥ٙ٤ٍٟٚٙ٤ٍٙ

 ضا اضؾبَ ٕ٘ٛز. ،#6ٚ  5زا٘كٍبٜ زاوت٥٘ٛب ٔج٣ٙ ثط فطٚـ ٚاوؿٗ زض ا٤بالت ٔتحسٜ $اؾٙبز  َطف
 

فط٤ع اَالع زازٜ ثٛز وٝ ٢ٚ ؾٕت٣ ثب ، ٔرتطع، زوتط ٞبٔزض ٤بززاقت اضؾبَ قسٜ ثٝ آلب٢ ٔىىٙع٢

اذجبض "ضتجٝ ثبال ضا زض ثرف تحم٥مبت٣ ؾٓ آ٢ اٖ ؾ٣ پص٤طفتٝ اؾت. ا٤ٗ ٔٛيٛع ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛلؼ٥ت 

فط٤ع زوتط ٞبٔ ظ ا٤ٗ پؽ،ا ٗ ثٛز وٝتٛؾٍ اٚوط زض ٘ظط ٌطفتٝ قس. اذجبض ثس ا٤ "اذجبض ثس -ذٛة

ٔصاوطات زض زؾتطؼ ٘جٛز ٚ ثٝ ػالٜٚ اٚوط ز٤ٍط أىبٖ ثٟطٜ ثطزاض٢ اظ زضٚ٘سازٞب٢  ثٝثطا٢ وٕه 

٢ٚ ٣ٔ تٛا٘س ثٝ  ،آت٣ ٔحتُٕ اظ خب٘ت ٔرتطع ضا ٘ساقت. اذجبض ذٛة ا٤ٗ ثٛز وٝ پ٥ف ث٣ٙ٥ ٣ٔ قس
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ز٤ٍط ٚ زض حبَ  ٔحتُِٕ زض ؾٓ زض ٔمب٤ؿٝ ثب ٚاوؿٗ ٞب٢ ضلبثت٣ِ ®Multi-Geneػٙٛاٖ حب٣ٔ 

 تحم٥ك، ػُٕ ٕ٘ب٤س.
 

ته٥ٕٓ ٌطفتٙس وٝ ثٝ خب٢ ثطٌعاض٢ زض ػُٕ ٔتؼبلت ضز ٚ ثسَ ٕ٘ٛزٖ پ٥غبْ اظ َط٤ك ٕ٘بثط، َطف٥ٗ 

خّؿٝ زض اؾتطا٥ِب، ثطا٢ ٞط زٚ آؾب٘تط اؾت وٝ زض زٚحٝ خّؿٝ ذٛز ضا ثطٌعاض ٕ٘ب٤ٙس ٚ ثب تٛخٝ ثٝ 

 پ٥كٟٙبز ٕ٘ٛز: ٞب٢ ظٔب٣٘، ؾٓ زؾتٛض خّؿٝ ظ٤ط ضا ٔحسٚز٤ت
 

  ®Multi-Gene ٞب٢  ثطضؾ٣ فطنت .1
 

 ٥ِؿب٘ؽ تٛؾٍ َطف٥ٗ ٚ قطٌٚ ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ قبُٔ: ٔٛافمتٙبٔٝثطضؾ٣ أىبٖ ا٘ؼمبز  .2

 $اِف# تؼط٤ف ٔٛيٛع ٥ِؿب٘ؽ؛ ٚ 

$ة# ا٘حهبض٢ ثٛزٖ/ غ٥طا٘حهبض٢ ثٛزٖ، ثب/ثسٖٚ حمٛق ٔطثٌٛ ثط ٥ِؿب٘ؽ فطػ٣ ٚ لّٕطٚ 

 .خغطاف٥ب٣٤ تحت پٛقف
 

َطف٥ٗ ثتٛا٘ٙس ثط ض٢ٚ قط٣َٚ لبثُ لجَٛ تٛافك ٕ٘ب٤ٙس، تطت٥جبت ٔب٣ِ وٝ اػٕبَ چٙب٘چٝ  .3

 قبُٔ: ،ذٛاٞس قس

 ٚ ظٔبٖ پطزاذت، قبُٔ: ٘حٜٛ$اِف# 

 ٔؿ٥ِٚٛت ؾبذت ٚاوؿٗ ٚ ا٘دبْ آظٔب٤ف ٞب؛ 

 پ٥ف پطزاذت ٚ حك االٔت٥بظ؛ 

 ٥ِؿب٘ؽ وبٔالً پطزاذت قسٜ؛ ٚ 

 $ة# ٔالحًبت ٔب٣ِ ٔطثٌٛ ز٤ٍط.
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 (1) سٌد

 اٍکر ليويتد
 

 زوتط خ٣. ٚاقٍٙتٗ

 ٔس٤ط ٥ِؿب٘ؽ

 ؾٓ آ٢ اٖ ؾ٣
 

 خطج ٌطا٣ٔ، 
 

 ®Multi-Geneپبؾد: ٚاوؿٗ ٘ٛ تطو٥ت 
 

 ا٘ؿ٥ؿىٛ افتربض٢ ثطا٢ ٔٗ ثٛز. ثط َجك ٕٞب٣ٍٙٞ ثٝ ػُٕ آٔسٜ،زض وٙفطا٘ؽ ٔطالجت ثٟساقت اذ٥ط زض ؾب٘فط ٔاللبت قٕب

ضا ثٝ پ٥ٛؾت  ®Multi-Geneتٛي٥ح زٞٙسٜ فٙبٚض٢ ٚاوؿٗ ٘ٛتطو٥ت اَالػبت غ٥ط ٔحطٔب١٘  ،ضْ ثطا٢ ٔالحظ١ قٕبافتربض زا

 اضؾبَ ٕ٘ب٤ٓ.
 

آ٤ٙسٜ ذٛز ضا  ٞٓ اوٖٙٛ ، اٚوط ثٝ ػٙٛاٖ قطوت٣ وٝ زض ٔطاحُ ا٥ِٚٝ تٛؾؼٝ ظ٤ؿت فٙبٚض٢ اؾت،تدطث٥بت ٌصقتٝثب تٛخٝ ثٝ 

 ،٤ب ٔؼبِدٝ ث٥ٕبض٢ ٞب ٚ اذتالالت اظ تٕطوع ثط ض٢ٚ ا٤ٕٗ زضٔب٣٘ ٞب٣٤ ٣ٔ زا٘س وٝ ؾ٥ؿتٓ ا٣ٕٙ٤ ا٘ؿبٖ ضا ثٝ ٔٙظٛض خ٥ٌّٛط٢

 تحت وٙتطَ زض ٣ٔ آٚضز. 
 

ٔطثٌٛ ثٝ اٚوط ثب زوتط ٞبٔفط٤ع ٚ زا٘كٍبٜ ّٔجٛضٖ ثطا٢ تدبض٢ ؾبظ٢ زاضائ٣ ٞب٢ فىط٢ ٔؼ٣ٙ٥ ٔٛافمتٙبٔٝ زاضز ٚ آٟ٘ب حمٛق 

ٔٙتمُ وطزٜ ا٘س. زض حبَ حبيط، اٚوط ثط ض٢ٚ تٛؾؼٝ ٚ تدبض٢  ٤ٗ قطوتضا ثٝ ا ®Multi-Geneفٙبٚض٢ ٚاوؿٗ ٘ٛتطو٥ت 

 طزٜ اؾت. وتٕطوع  فطآٚضزٜؾبظ٢ 
 

ثٕٙظٛض  ،ٞب ث٥ٕبض٢ ٣ اظ٤ه فٙبٚض٢ پّتفٛضْ ٣ٔ ثبقس وٝ ٣ٔ تٛا٘س زض ظ٥ٔٙٝ ٞب٢ ٔتٙٛػ ®Multi-Geneٚاوؿٗ ٘ٛتطو٥ت 

زض حبَ آغبظ ٔكبضوت ذٛز زض  ،. زض ٚالغ فٙبٚض٢ ٤بزقسٜا٘ٛاػ٣ اظ فطاٚضزٜ ٞب ٚ زضٔبٖ ٞب ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٥ٌطزت٥ِٛس 

 ٞب٢ خس٤س ٥ٞدبٖ ا٥ٍ٘ع ٣ٔ ثبقس. فطآٚضزٜت٥ِٛس 
 

    ٛؾ٥ّٝ ث٥بٖ ٕٞعٔبٖ پبزظا ٚ ٞب٢ ا٤ٕٗ زضٔب٣٘ ضا ث فٙبٚض٢، ٤ه ضاٞجطز ٚاوؿٗ ٘ٛتطو٥ت تم٤ٛت قسٜ اؾت وٝ ّٔىَٛ

 فٙبٚض٢ زض ٘مكٝ پ٥ٛؾت ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.ا٤ٗ اضائٝ ٣ٔ ٕ٘ب٤س.  ،٥ٗ ٞب زض ٤ه ؾَّٛ ٥ٔعثبٖ ٞسف٥تٛوؾ
 

ا٣ٕٙ٤ ٔٛثط ثٝ ٤ه پبزظا ػُٕ ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس. پبزظا  پبؾد، ٚاوؿٗ ٞب اظ َط٤ك تم٤ٛت تٛاٖ ثسٖ ثطا٢ تساضن ُّٔؼ٥سٕٞبُ٘ٛض وٝ 

ٞب٢ ز٤ٍط ٘كبت ٌطفتٝ ثبقس  ثُٛض و٣ّ ّٔى٣ِٛ ذبضخ٣ اؾت وٝ أىبٖ زاضز اظ ٤ه ٤ٚطٚؼ، ثبوتط٢ ٤ب اظ ث٥ٕبض٤عاٞب ٤ب ّٔىَٛ

تٛوؿ٥ه ٘ٛع ؾ٥تٛٞب٢  ؾبظ٢ ؾَّٛ اظ لج٥ُ ت٥ِٛس پبزتٗ ٞب ٤ب فؼبَ ،٘كبٖ ٣ٔ زٞس پبؾد ا٣ٕٙ٤وٝ ؾ٥ؿتٓ ا٣ٕٙ٤ ثسٖ ثٝ آٟ٘ب 

 ٞب٢ ٣ٕٟٔ ٞؿتٙس وٝ ؾ٥ؿتٓ ا٣ٕٙ٤ ثسٖ ضا تحط٤ه ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙس. ٥ٗ ٞب ِٔٛىَٛت٣. ؾ٥تٛو
 

    آظاز ،ا٣ٕٙ٤ پبؾدضا ثطا٢ ثطا٥ٍ٘رتٗ ز٢ اٖ ا٢ ٘ٛتطو٥ت، پبزظا ٚ ؾ٥تٛو٥ٗ ، ٔب٘ٙس ®Multi-Geneفٙبٚض٢ ٚاوؿٗ ٘ٛتطو٥ت 

پبزظا اظ َط٤ك ث٥بٖ ٕٞعٔبٖ ا٣ٕٙ٤ ثسٖ زض ٔمبثُ پبؾد ث٥ٙس. ٣ٔ ٕ٘ب٤س ٚ ٚؾب٤ُ زفبع ٔٙبؾج٣ ضا زض ٔمبثُ پبزظا تساضن ٣ٔ 

 ٥ٗ ثب پبزظا تم٤ٛت ٣ٔ ٌطزز. ؾ٥تٛو
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ٚاوؿٗ ز٢ اٖ ا٢ ٘ٛتطو٥ت ثٝ ؾ٥ؿتٓ ا٣ٕٙ٤ زض٤بفت وٙٙسٜ اؾتفبزٜ ٣ٔ ٕ٘ب٤س. زض  تح٤ُٛفٙبٚض٢ اظ ٤ه ٤ٚطٚؼ ث٣ يطض ثطا٢ 

پؽ ٞب٣٤ ٔجتالء قسٜ ثٝ ٤ٚطٚؼ ث٥بٖ ٣ٔ ٌطز٘س ٚ ؾ زض ؾ٥َّٛٗ ؼ ٔجتالء ٣ٔ ٌطزز، پبزظا ٚ ؾ٥تٛوظٔب٣٘ وٝ ٥ٌط٘سٜ ثٝ ٤ٚطٚ

ٔحسٚز٤ت٣ زض ا٣ٕٙ٤ ضا ٘ؿجت ثٝ پبزظا ٚ ٟ٘ب٤تبً ث٥ٕبض٢ ثٝ ضاٜ ٣ٔ ا٘ساظز. ثب ٚخٛز آ٘ىٝ  آظاز ٣ٔ قٛ٘س ٚ زض ٘ت٥دٝ پبؾد

ـ ا٤ٗ ٤ٚطٚؼ  ٔطخح ثىبض ثطزٜ اؾت تح٤ُٛ زٞٙسٜ، اٚوط آثّٝ ٔطغبٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٤ٚطٚؼ ذهٛل ٘ٛع ٤ٚطٚؼ ٚخٛز ٘ساضز

       زض زض٤بفت وٙٙسٌب٣٘ خعء ٔبو٥بٖ تىث٥ط  ،اظ َطف ز٤ٍط٣ِٚ  ،ؾطا٤ت ٣ٔ ٕ٘ب٤سَطف  ،اظ ٤هچطا وٝ  ،ٔع٤ت ا٤ٕٗ ثٛزٖ ضا زاضاؾت

 ٣ٕ٘ قٛز.
 

اٚوط ا٘دبْ فبظٞب٢ اَٚ، زْٚ ٚ ؾْٛ آظٔب٤كبت ٚ ٚضٚز ثٝ ٥ِؿب٘ؽ ٚ ٔكبضوت ضاٞجطز٢ ثطا٢ اضائٝ ٚاوؿٗ ٞب٢ ٔس ٘ظط ثٝ 

 ،ٌالوؿٛاؾ٥ٕتىال٤ٗ $خ٣ اؼ و٣# ضا پ٥ف ث٣ٙ٥ ٕ٘ٛزٜ اؾت. زض ا٤ٗ ذهٛل، ُِفبً تٛخٝ زاقتٝ ثبق٥س وٝ اٚوط ثبثبظاض 

٣ِٚ ا٤ٗ  ،" زضنس اظ ؾٟبْ اٚوط ضا زاضاؾت5ٔٛافمتٙبٔٝ ٔكتطن ٘ساضز. نٙسٚق اذ٥ط اِصوط  ،نٙسٚق ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ پط ذُط

       اػُبء  ®Multi-Geneٔطثٌٛ ثٝ حمٛق ثطذٛضزاض٢ اظ  ٤ب ت٤ٗبف أط ثٝ خ٣ اؼ و٣ ٔٛلؼ٥ت٣ ٕٔتبظٜ ضا ثطا٢ زؾتطؾ٣

 ٣ٕ٘ ٕ٘ب٤س.
 

ا٢ ٣ٔ ثبقس ٚ پ٥كطفت لبثُ ٔالحظٝ ثطا٢ فٙبٚض٢ پّتفٛضْاٚوط زض حبَ تالـ ثطا٢ اثجبت وبضا٣٤ ٚاوؿٗ ؾُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔسضو٣ 

ا٘دبْ فبظٞب٢ اَٚ ٚ زْٚ آظٔب٤كبت ثب  ،زض ا٤ٗ ذهٛل ثسؾت آٔسٜ اؾت. ازاضٜ وُ وبالٞب٢ زضٔب٣٘ اؾتطا٥ِب $ت٣ خ٣ ا٢#

تد٤ٛع ٕ٘ٛزٜ ضا اؾتفبزٜ اظ ٚاوؿٗ ٞب٢ ؾبظ٘سٜ ا٢ وٝ ٔٛضز تب٥٤س ازاضٜ وُ غصا ٚ زاض٢ٚ آٔط٤ىب ٣ٔ ثبقس $ ٤ٛ اؼ اف ز٢ ا٢# 

    اظ ا٘سو٣ پ٥ف آغبظ قسٜ اؾت. آظٔب٤ف زض اؾتطا٥ِب ا٘دبْ ٣ٔ قٛز ٚ ذطٚخ٣ ٞب  ،اؾت ٚ اؾترساْ ث٥ٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ؾُ

٘تب٤ح ضا ٣ٔ تٛاٖ ثطا٢ تحه٥ُ تب٥٤س٤ٝ زِٚت٣ زض  ا٤ٗ ا٣ٕٙ٤، لسضت ا٣ٕٙ٤ ظا٣٤ ٚ وبضا٣٤ ثب٣ٙ٥ِ ذٛاٞس ثٛز ٚ ،٘كبٖ زٞٙسٜ

٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب ثٝ ٤ه وٙؿطؾ٥ْٛ $ٔٙدّٕٝ اٚوط# تٛؾٍ  25ثٝ وبض ثطز. يٕٙبً، ٤ه ٞس٤ٝ ثٝ ٥ٔعاٖ ٥٘ع وكٛضٞب٢ ز٤ٍط 

 ت تب ٚاوؿٗ پ٥ف ٥ٌط٢ وٙٙسٜ اظ ٞپبت٥ت ة ضا تٛؾؼٝ زٞٙس.ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٣٘ اػُبء قسٜ اؾ
 

فٙبٚض٢ ٔب اظ حٕب٤ت ٔٙبؾت ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطاع ثطذٛضزاض اؾت ٚ ازػبٞب٢ ٚؾ٥ؼ٣ زض ا٤بالت ٔتحسٜ آٔط٤ىب، وب٘بزا ٚ اؾتطا٥ِب 

         # ضٚـ ٞب٢ ت٥ِٛس تطو٥ت ٞب٢ ٔعثٛض 2ا٣ٕٙ٤  پبؾد# تطو٥ت ٞب٣٤ ثطا٢ تحط٤ه 1ٔٛضز تب٥٤س لطاض ٌطفتٝ ا٘س وٝ ٔتٛخٝ 

ثٝ پ٥ٛؾت ضٚ٘ٛقت٣ اظ ذالنٝ ٚ ازػبٞب٢ ٔٙسضج زض ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطاع آٔط٤ىب ثٝ قٕبضٜ  ،٣ٔ ثبقٙس. ثطا٢ ؾِٟٛت ٔطاخؼٝ

ب، غاپٗ ٚ ثٝ ٘بْ ث٣. ٞبٔفط٤ع پ٥ٛؾت ٌطز٤سٜ اؾت. اظٟبض٘بٔٝ ٞب٣٤ ٥٘ع زض حٛظٜ ٞب٢ لًب٣٤ ز٤ٍط ٔٙدّٕٝ اضٚپ 5،999،310

چ٥ٗ ثجت ٌطز٤سٜ ٚ زض حبَ ا٘تظبض تحه٥ُ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطاع ٣ٔ ثبقٙس ٚ ٔب ُٕٔئٗ ٞؿت٥ٓ وٝ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٞب٢ اذتطاػ٣ ثب 

 ازػبٞب٢ ٔكبثٝ زض ظٔبٖ ٔمت٣ً نبزض ذٛاٞس ٌطز٤س.
 

 زا٥٘ٓ. تب ثٝ حبَ ٣ٔ®Multi-Gene عْ ثٝ تدبض٢ ؾبظ٢توبٔالً ذٛز ضا ّٔ ٚ ٔؼتمس٤ٓ ا٤ٗ ٤ه فطنت ثؿ٥بض ٥ٞدبٖ ا٥ٍ٘ع اؾت

ؾطٔب٤ٝ ث٥كتط $ٚ احتٕبالً ٤ه قط٤ه ٔٙس ٥٘بظ ،٣ِٚ ثطا٢ حطوت ٞط چٝ ؾط٤ؼتط ،ث٥ف اظ زٚ ٥ّ٥ٖٔٛ زالض ٞع٤ٙٝ وطزٜ ا٤ٓ

 .ٞؿت٥ٓ ضاٞجطز٢#
 

ذهٛل أىبٖ فطنت ثطضؾ٣ فٙبٚض٢ ضا پ٥سا وطز٤س، ٔكتبلب٘ٝ ٔٙتظط تجبزَ ٘ظط ثط ض٢ٚ تٕب٤الت قٕب زض  ثٝ ٔحى ا٤ٙىٝ

 ٞؿت٥ٓ. ®Multi-Geneفٙبٚض٢ 

 

 اضازتٕٙس قٕب
 

 ثط٢ ٔىىٙع٢
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 ـ چگًَِ کار هي کٌد ®Multi-Geneفٌاٍري 

 

 اٍکرليويتد             

 

 ٥ٗغٖ ؾ٥تٛو غٖ پبزظا٢ ؾُ                

     

 

 

 ٤ٚطٚؾ٣ وٝ ثٝ زض٤بفت وٙٙسٜ ا٘ؿب٣٘ زازٜ قسٜ                 

 

 زضٖٚ ؾَّٛ ا٘ؿب٣٘ ث٥بٖ ٞط زٚ غٖ زض

 

 ٚ ؾَّٛ ت٣ ثٝ پبزظا٢ ؾُذبل پبزتٗ  پبؾد

 

 ٔؼبِدٝ ٚ پ٥ف ٥ٌط٢ ؾُ
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[57] ABSTRACT 
A recombinant vaccine comprises a 
vaccine vector, which incorporates a first 
nucleotide sequence capable of being 
expressed as all or a part of an antigenic 
polypeptide, together with a second 
nucleotide sequence capable of being 
expressed as all or a part of a lymphokine 
effective in enhancing the immune 
response to the antigenic polypeptide. The 
vaccine vectors include poxvirus, herpes 
virus or adenovirus, and the lymphokine 
may be an interleukin, tumour necrosis 
factor or gamma-interferon. The vaccine 
vector may express an antigenic 
polypeptide, which is foreign to the host 
vector. 
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What is claimed is: 
1. A preparation for stimulating an immune response to an antigenic 

polypeptide in a human or animal host, comprising a vector for 
expressing an antigenic polypeptide in said human or animal host, said 
vector incorporating a first nucleotide sequence which is expressed as 
said antigenic polypeptide, together with a second nucleotide 
sequence which is expressed as a polypeptide having lymphokine 
activity and which is effective in enhancing the immune response in 
said human or animal host to the antigenic polypeptide when 
compared to the immune response in said human or animal host 
administered a vector incorporating only the first nucleotide sequence, 
wherein said polypeptide having lymphokine activity is co-expressed 
with said antigenic polypeptide in said human or animal host. 
 

2. A method for the production of the preparation according to claim I 
which comprises the step of inserting into said vector a first nucleotide 
sequence which is expressed as an antigenic polypeptide which is 
foreign to the vector, together with a second nucleotide sequence 
which is expressed as a polypeptide having lymphokine activity and 
which is effective in enhancing the immune response in said human or 
animal host to the antigenic polypeptide when compared to the 
immune response in said human or animal host administered a vector 
incorporating only the first nucleotide sequence wherein said 
polypeptide having lymphokine activity is co-expressed with said 
antigenic polypeptide in said human or animal host. 
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 2سٌد 

 سن آي اى سي

 ىٙع٢ ىآلب٢ ث٣. ٔ

 ٔس٤ط ػبُٔ 

 اٚوط اَ ت٣ ز٢
 

 ثبظا٢ ٌطا٣ٔ
 

 ذطؾٙس قسْ. ث٣ ٟ٘ب٤تزض ٔٛضز اذتطاع زوتط ٞبٔفط٤ع  اضؾب٣ِضْ. اظ زض٤بفت اَالػبت ثؿ٥بض ؾپبؾٍصا تبٖاظ ٘بٔٝ اذ٥ط 
 

 ،ث٣ ؾ٣ خ٣ ضا٤ح تط٤ٗ ٚاوؿٗ ؾُ ٣ٔ ثبقس ٚ زض حسٚز ٤ىهس ؾبَ اؾت وٝ اظ آٖ اؾتفبزٜ ٣ٔ قٛز. ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٣ٔ زا٥٘س

ْ ٣ٔ ثبقس. أب ػ٥ّٝ خصا ا٤ٗ ٚاوؿٗ زض ٔحبفظت اظ ثچٝ ٞب ثؿ٥بض ٔٛثط ػُٕ ٣ٔ وٙس ٚ ٕٞچ٥ٙٗ زاضا٢ ٔع٤ت فطػ٣ ٔحبفظت ثط

ٔتٛخٝ قسٜ ا٤ٓ وٝ وبضا٣٤ آٖ زض خ٥ٌّٛط٢ اظ ؾُ زض ثعضٌؿبالٖ زض لؿٕت ٞب٢ ٔرتّف ز٥٘ب ثُٛض قٍفت آٚض٢ ٔتفبٚت 

      چطا وٝ ثب تؿت پٛؾت٣ غطثبٍِط٢ ثطا٢ ؾطا٤ت ؾُ تساذُ پ٥سا  ،ز٤ٍط زض آٔط٤ىب تٛن٥ٝ ٣ٕ٘ قٛز ،اؾت. اِجتٝ ث٣ ؾ٣ خ٣

تد٤ٛع ٔؼٕٛالً ؾٝ ٤ب تطخ٥حبً چٟبض آ٘ت٣ ث٥ٛت٥ه ذبل $ٚ ٌطاٖ ل٥ٕت# ثطا٢ ٔست قف ٔبٜ  ،٣ٔ وٙس. ٔؼبِدٝ ٔٛخٛز ثطا٢ ؾُ

ثب ٚخٛز ا٤ٙىٝ اذ٥طاً قبٞس ضقس ا٘ٛاػ٣ اظ ؾُ ٞؿت٥ٓ وٝ زض ٔمبثُ آ٘ت٣ ث٥ٛت٥ه  ،٣ٔ ثبقس. ا٤ٗ ٔؼبِدٝ ثُٛض و٣ّ ٔٛثط اؾت

 ٔمبْٚ ٞؿتٙس. 
 

ٝ لسض وبف٣ ثطا٢ ؾٓ خبِت ٣ٔ ثبقس وٝ ٔصاوطٜ ث٥كتط ٚ ٤ه ٔٛافمت وٝ قٕب ذالنٝ ا٢ اظ آٖ ضا قطح ٕ٘ٛز٤س، ث ا٢ فٙبٚض٢

 وٝ ثُٛض ذبل ػجبضتٙس اظ: ٣ٔ قٛزٔكبٞسٜ ٣ِ ثطذ٣ ٔكىالت ثُٛض ثبِمٜٛ خس٢ ٚ ،تدبض٢ ٔحتُٕ ضا ت٥ًٕٗ ٕ٘ب٤س
 

ؾؼٝ ٚاوؿٗ ثط٘بٔٝ وبض ا٘مالث٣ ذٛز ضا ثطا٢ تٛ"ٞب٢ حؿبؾ٥ت٣ ٚ ؾطا٤ت٣ آٔط٤ىب  $اِف# اظ ظٔب٣٘ وٝ ٔٛؾؿٝ ٣ّٔ ث٥ٕبض٢

آغبظ ٕ٘ٛزٜ، ػاللٝ تدس٤س ٤بفتٝ ا٢ زض تٛؾؼٝ ٚاوؿٗ ٚ ٔؼبِدٝ خس٤س ؾُ ثٛخٛز آٔسٜ اؾت. زض ٘ت٥دٝ، زِٚت ا٤بالت  "ؾُ

ٔتحسٜ آٔط٤ىب، پَٛ لبثُ تٛخ٣ٟ ضا ثطا٢ تٛؾؼٝ ٚاوؿٗ ؾُ تعض٤ك وطزٜ اؾت. ػالٜٚ ثط ا٤ٗ، نسٞب ٥ّ٥ٖٔٛ زالض تٛؾٍ 

اظ اٚوط زض تٛؾؼٝ فٙبٚض٢ ٚاوؿٗ ػ٣ٕٔٛ ٚ ثسؾت آٚضزٖ ؾ٣ٕٟ زض ػ٥ّٕبت ؾُ  ٞب٢ زاضٚؾبظ٢ ثؿ٥بض ثب تدطثٝ تط قطوت

 ٞع٤ٙٝ قسٜ اؾت.
 

   ثُٛض غ٘ت٥ى٣ ٚ ثب تدطثٝ زض ؾب٘فطا٘ؿ٥ؿىٛ ُّٔؼ٥ٓ وٝ ٤ه ٚاوؿٗ  لبثُ احتطاْثطا٢ ٔثبَ، ٔب ثٝ ذٛث٣ اظ وبض ٤ه ٌطٜٚ 

ث٣ ؾ٣ خ٣ ٚ ثب وبضا٣٤ تم٤ٛت قسٜ ضا تٛؾؼٝ زازٜ ا٘س. اظ ٤ه قطوت ؾٛئ٥ؿ٣ ٥٘ع اَالػبت٣ ثٝ زؾت ٔب ضؾ٥سٜ انالح قس٠ 

ت٥ِٛس  ،ٟٔٙسؾ٣ قسٜ اظ لج٥ُ ؾبِٕٛ٘ال ٚ ٥ِؿتط٤ب ٞب٢ ٞب٢ ؾُ زض ثبوتط٢ ث٥بٖ پبزظأج٣ٙ ثط ا٤ٙىٝ ٚاوؿ٣ٙ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ 

افتبزٜ اؾت. زض ا٤ٗ  ثٝ ذٛث٣ پ٥فوؿٗ اؾتفبزٜ وٙٙسٜ اظ ز٢ اٖ ا٢ ثطٞٙٝ خ٣ اؼ و٣ ثب ٚا ،ٕ٘ٛزٜ اؾت.  ٕٞچ٥ٙٗ ٌعاضـ قسٜ

ثُٛض ٔؿتم٥ٓ ثٝ ٔب٥ٞچٝ ٤ب پٛؾت تعض٤ك ٣ٔ ٌطزز ٚ اِجتٝ ا٤ٗ ضا٣ٞ اضظاٖ ٚ ؾبزٜ  ،ز٢ اٖ ا٢ ضٔعٌصاض پبزظا٢ ؾُ ،ضٚـ

 ا٘س ا٤ٗ ٚظ٥فٝ ا٘دبْ زٞس.ٞب٣٤ اؾت وٝ ٣ٔ تٛ تٟٙب ٤ى٣ اظ ضٚـ ،"چٙس غ٣٘"ثطا٢ ٔؼطف٣ پبزظاٞبؾت. ثٙبثطا٤ٗ فٙبٚض٢ 
 

ٞب٢ ٔكبثٝ ٤ب  ٤ه ثبظاض ثؿ٥بض پطاظزحبْ اؾت ٚ ٔب ٘جب٤س اظ ا٤ٙىٝ اقربل ز٤ٍط٢ ثط ض٢ٚ فٙبٚض٢ ،$ة# تٛؾؼٝ ٚاوؿٗ

خؿتدٛ ٕ٘ٛزٜ ا٤س ٚ ٣ٔ تٛا٥٘س ثٝ ٔب ث٥٤ٍٛس وٝ  زا٘ف پ٥ك٥ٗوبض ٣ٔ وٙٙس، ٔتؼدت ثبق٥ٓ. ا٘تظبض ٔب ا٤ٗ اؾت وٝ زض  بٖٕٞپٛق

ٞب٢ ثؼس٢ ضا ثطزاض٤ٓ، ٥٘بظ ثٝ ت٥ًٕٗ قٕب ٘ؿجت ثٝ  ل٢ٛ اؾت. لجُ اظ ا٤ٙىٝ ٌبْ ،بٔٝ اذتطاع قٕب تب چٝ حسٔٛلؼ٥ت ٌٛا٥ٞٙ

ٔكى٣ّ اظ ٘بح٥ٝ زاض٘سٌبٖ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطاع ىب ذٛا٥ٞٓ زاقت، ثسٖٚ ا٤ٙىٝ ثب اذت٥بض اؾتفبزٜ اظ فٙبٚض٢ زض ا٤بالت ٔتحسٜ آٔط٤

 ز٤ٍط ثطذٛضز ٕ٘ب٥٤ٓ. 
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چ٥ع٢  ،ٞب ثٝ زضٖٚ غْ٘ٛ ٤ه قرم غٖ اِحبقٞب٢ ٔطتجٍ ثب غٖ زضٔب٣٘ ُّٔؼ٥س.  ٝ ذٛث٣ اظ ض٤ؿه$ج# ا٥َٕٙبٖ زاضْ وٝ ث

ثطذٛضز ٔٙف٣ ضؾب٘ٝ ٞب  ٥٘ؿت وٝ ثٝ ضاحت٣ ا٘دبْ ٥ٌطز. ثٝ ز٘جبَ ٔطي ث٥ٕبض٢ وٝ تحت غٖ زضٔب٣٘ ثٛز، ا٤ٗ ٘ٛع اظ فٙبٚض٢ ثب

          ٞب٣٤ خس٢ ٞؿتٙس ٚ ثب ٚخٛز ا٤ٙىٝ ٔب اظ حٕب٤ت ٔٙبؾت ث٥ٕٝ ا٢ ثطذٛضزاض  ٔٛاخٝ قسٜ اؾت. ا٤ٟٙب ض٤ؿه زض آٔط٤ىب

اظ  ،٣ٔ ثبق٥ٓ، ٤ه ثحطاٖ غٖ زضٔب٣٘ ثٝ َٛض ثبِمٜٛ ٣ٔ تٛا٘س ٞط قطوت٣ ضا وٝ خطات وبف٣ ثطا٢ زض٥ٌط قسٖ زض آٖ ضا زاقتٝ

 ث٥ٗ ثجطز.
 

ت ٔٛفك ح٥ٛا٣٘ اقبضٜ وطزٜ ا٤س. أب تدطثٝ ٔب ضا ثٝ پ٥سا $ز# زض ذهٛل ٔؿبِٝ ض٤ؿه ثبال، ثٝ تب٥٤س٤ٝ ت٣ خ٣ ا٢ ٚ آظٔب٤كب

٣ٔ ثبقس. "  10وطزٖ ا٤ٗ ثبٚض ؾٛق زازٜ اؾت وٝ احتٕبَ ٔٛفم٥ت زض ا٘تمبَ ٚاوؿٗ اظ ٔسَ ح٥ٛا٣٘ ثٝ ٥ٌط٘سٜ ا٘ؿبٖ وٕتط اظ 

ؿب٘ؽ ثب٤س ٔٙؼىؽ وٙٙسٜ ٞب٢ ٥ِؿب٘ؽ ٥ٌط٘سٜ ثؿ٥بض ؾ٥ٍٙٗ ٞؿتٙس ٚ و٥ّٝ تٛافمبت ٥ِ ثب٤س ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ تٛخٝ ٕ٘ب٥٤س وٝ ض٤ؿه

 ا٤ٗ ٘ىتٝ ثبقٙس.
 

ٞب٢ ثؿ٥بض٢ تب ٚضٚز ٚاوؿٗ ثٝ ثبظاض ََٛ ذٛاٞس  ثؿ٥بض ٌطاٖ ذٛاٞس ثٛز ٚ ؾبَ ،پ٥ف ٥ٌط٘سٜ زض ٔمبثُ ؾطا٤ت $ٞـ# ٚاوؿٗ

چطا وٝ آٟ٘ب ثٝ اقربل ؾبِٓ زازٜ ٣ٔ قٛ٘س ٚ ثب٤س  ،ٕٞچ٥ٙٗ زضثطزاض٘سٜ ض٤ؿه ثبال٣٤ اؾت ،ٞب٢ پ٥ف ٥ٌط٘سٜ وك٥س. ٚاوؿٗ

٣ِٚ تؼساز  ،" ا٤ٕٗ ثبقٙس. اِجتٝ، ٔؼبِدٝ ث٥ٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ؾُ تب ا٤ٗ حس ٌطاٖ ٥٘ؿت ٚ ؾط٤ؼتط ثٝ ثبظاض ٚاضز ٣ٔ قٛز110

٥ٗ ذبَط ز٤ٍط ٚ ٕٔىٗ اؾت ثب ٔٛلؼ٥ت٣ ٔٛاخٝ ق٤ٛٓ وٝ ٤ى٣ اظ ضلجب ٚاوؿ٣ٙ ضا تٛؾؼٝ زازٜ ٚ ثٝ ٕٞ ثٛزٜث٥ٕبضاٖ ٞٓ وٕتط 

 وؿ٣ ثٝ ؾُ ٔجتال ٘كٛز.
 

$ٚ# اِجتٝ، ؾُ ٤ه ٤ٚطٚؼ ؾبزٜ قج٥ٝ آ٘فٛال٘عا ٥٘ؿت. ٘بقٙبذتٝ ٞب٢ ثؿ٥بض٢ ٚخٛز زاضز ٚ ٔب ثط ا٤ٗ ثبٚض ٥٘ؿت٥ٓ وٝ تحه٥ُ 

ثٝ ٥بظ ثٝ آؾب٣٘ ٚاوؿٗ آ٘فٛال٘عا اؾت. ٕٞبُ٘ٛض وٝ قٕب ثٝ ا٤ٗ أط تٛخٝ ذٛا٥ٞس ٕ٘ٛز، ٔب ٘اف ز٢ ا٢ تب٥٤س٤ٝ ثبظاض٤بث٣ اظ 

 زاض٤ٓ. تب٥٤س٤ٝ ٞب٢ ؾبذت ٚ ثبظاض٤بث٣ اف ز٢ ا٢
 

 ثب ثٙبثطا٤ٗ پ٥كٟٙبز ٣ٔ وٙٓ وٝ ثط٘بٔٝ ا٢ ثطا٢ ٔاللبت ،ا٤ٙدب٘ت احتٕبالً ٣َ چٙس ٞفتٝ آت٣ ؾفط٢ ثٝ ّٔجٛضٖ زاقتٝ ثبقٓ

 ٞب٢ ٔاللبت ضا زٚضٍ٘بض ٣ٔ وٙٓ. ٞب ٚ فطنت ٤ىس٤ٍط زاقتٝ ثبق٥ٓ. زض ٞفتٝ آت٣ تبض٤د
 

ثٝ ٤ه ٔؼبّٔٝ ٔٛضز لجَٛ  ،ثٝ ٘ٛػ٣ ،ض٢ٚ ا٤ٗ ٔٛضز وبض ٕ٘ب٥٤ٓ، لبزض ذٛا٥ٞٓ ثٛز وٝ ثطحؿ٣ حبو٣ اظ ا٥َٕٙبٖ زاضْ وٝ اٌط 

 زض ؾطظ٥ٔٗ آفتبث٣ زِپص٤طتبٖ ٞؿتٓ. ،قٕب ذٙه ثب "فبؾتطظ"بلب٘ٝ ٔٙتظط ٘ٛق٥سٖ ٤ه ٔكتٞط زٚ َطف زؾت ٤بث٥ٓ. ثطا٢ 
 

 ٞب ثب تمس٤ٓ ثٟتط٤ٗ ؾپبؼ
 

 اضازتٕٙس قٕب

 

 زوتط خطج ٚاقٍٙتٗ

 ٔس٤ط ٥ِؿب٘ؽ

 ؾٓ آ٢ اٖ ؾ٣
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 3سٌد 

 

 ّايفالير اًد کَ

  بلَاِسکاي آًاليستس

 

 آلب٢ ث٣ ٔىىٙع٢

 ٔس٤ط ػبُٔ

 اٚوط اَ ت٣ ز٢
 

Multi-Gene® ٓؾ / 
 

 خالصِ اجرايي
 

          ٢ٞب ٚ تٟس٤سٞب ػُف ثٝ خّؿٝ اذ٥ط ٔب زض ذهٛل زؾتٛض خٙبثؼب٣ِ ٔج٣ٙ ثط ثطضؾ٣ ٘مبٌ لٛت، يؼف، فطنت

ٚ ٕٞچ٥ٙٗ پ٥طٚ اَالع ضؾب٣٘ خٙبثؼب٣ِ زض ضٚظ زٚقٙجٝ ٔج٣ٙ ثط ا٤ٙىٝ احتٕبالً  ®Multi-Gene$اؼ زاث٥ّٛ اُٚ ت٣# فٙبٚض٢ 

لجُ اظ اتٕبْ ٌعاضـ تفه٣ّ٥، ٔب ثب٤س ٤ه  ط فٛض٤ت أط ٚثٝ ذبَ ثٙبثطا٤ٗٚ ٣ٔ وٙس، ؾٓ زض آ٤ٙسٜ ٘عز٤ه اظ ّٔجٛضٖ ز٤سٖ 

ذالنٝ اخطا٣٤ ا٥ِٚٝ اظ ثطضؾ٣ ٞب٢ ا٘دبْ قسٜ ثٝ قٕب اضائٝ ٕ٘ب٥٤ٓ، ٔطاتت ش٤ُ ضا ثٝ اؾتحًبض ٣ٔ ضؾب٘س. زض ػ٥ٗ حبَ 

ُٕٔئ٥ٙٓ زض ٔصاوطات ثٝ قٕب وٕه ٣ٔ ٕ٘ب٤س. ثُٛض ػبز٢ ٚ زض نٛضت ٞب٢ ظٔب٣٘ ت٥ٟٝ قسٜ،  وٝ ا٤ٗ ٌعاضـ ثب ٔحسٚز٤ت

 ثطا٢ قطوت زض ا٤ٗ خّؿبت آٔبز٣ٌ زاض٤ٓ. ٥٘بظ،
 

 فٌاٍري
 

Multi-Gene® :٘مبٌ لٛت ٣ٕٟٔ زاضز 
 

 ٝٔجتالء  ،ؾُ ثٝ اضٌب٥٘ؿٓ ؾُ، ٔب٤ىٛثبوتط٢ِ ثٝ ذٛث٣ ػُٕ ٣ٔ ٕ٘ب٤س، ا٤ٗ ٚاوؿٗ زض آظٔب٤ف ٞب٢ ح٥ٛا٣٘ و

ٔجٙب٢ ا٤ٙىٝ زٚضٕ٘بٞب٢ ػب٣ِ ثطا٢ ػُٕ وطزٖ ثط ض٢ٚ ا٘ؿبٖ زاضز، ازأٝ ثط قسٜ ثٛز٘س، ثٝ ذٛث٣ ػُٕ وطزٜ ٚ 

 ا٤ٗ ضاٜ ٔؼمَٛ ٣ٔ ثبقس $اِجتٝ فبظ اَٚ آظٔب٤ف ٞب زض تؼ٥٥ٗ ا٤ٕٗ ثٛزٖ آٖ ا٥ٕٞت زاضز#. 

 

  ًزٜ ٥ّ٥ٖٔٛ ٘فط ثُٛض ؾب٥ِب٘ٝ ثُٛض ثبِمٜٛ ٣ٔ تٛا٘س اظ اثتالء ثٝ قب٤ؼتط٤ٗ ث٥ٕبض٢ خٟبٖ پ٥ف ٥ٌط٢ وٙس ـ تمط٤جب

 چبض ؾُ فؼبَ ٣ٔ قٛ٘س ٚ ؾٝ ٥ّ٥ٖٔٛ ٘فط اظ آ٘بٖ ٣ٔ ٥ٔط٘س.ز

 

  ٞ تساضن  ،٥ٗ ٞب ٞط وساْ ٣ٔ تٛا٘ٙس پبؾد ا٣ٕٙ٤ ضا ثٝ ث٥ٕبض٢ ٤ب اثتالءٛقٕٙسا٘ٝ اؾت ـ پبزظا ٞب ٚ ؾ٥تٛوثؿ٥بض

٤ٗ ثج٥ٙٙس ٚ اظ َط٤ك ا٘دبْ ٞط زٚ زض ٤ه ظٔبٖ ٚاحس، اثط ضا تم٤ٛت وٙٙس. ا٤ٗ ٥٘طٚظا٣٤ حبنُ قسٜ ثٝ ٔؼٙب٢ ا

ٕٔىٗ  ٕٞچ٥ٙٗ ا٤ٗ فٙبٚض٢ وٝ اؾت وٝ احتٕبَ ٔؼبِدٝ ٔٛفم٥ت آ٥ٔع ثؿ٥بض ثبال ٣ٔ ضٚز $تٛخٝ زاقتٝ ثبق٥س

 ثطا٢ ٤ه ٚاوؿٗ پ٥ف ٥ٌطا٘ٝ ٤ب پطٚف٥الوت٥ه ٔٙبؾت ثبقس ـ فطنت ٞب٢ ػب٣ِ ث٥كتط# ،اؾت
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 ازاضات ٌٛا٥ٞٙبٔٝ زاضا٢ حٕب٤ت ٔبِى٥ت فىط٢ ٔٙبؾج٣ اؾت. تبظ٣ٌ اذتطاع زوتط ٞبٔفط٤ع تٛؾٍ ا٤بالت ٔتحس ٚ ٜ

 ز٥٘ب ثٝ ضؾ٥ٕت قٙبذتٝ قسٜ اؾت. ؾب٤ط ٔٙبَكاذتطاع ز٤ٍط زض 

 

 بيٍَاک َّليٌگس ليويتد يک سابقِ هفيد ـ
 

ثُٛض ذبل ثطضؾ٣ ٚيؼ٥ت آٖ ث٥ٛٚان ٤ه قطوت ٔؼطٚف ظ٤ؿت فٙبٚض٢ ثجت قسٜ زض ثٛضؼ ؾٟبْ اؾتطا٥ِب اؾت ٚ 

 خبِت تٛخٝ اؾت. زض ثطضؾ٣ ٔٛلؼ٥ت ٚ ضاٞجطز اٚوط زض ا٤ٗ ظٔبٖ  اظ چٙس٤ٗ ٔٙظط
 

 اَٚ، ضاٞجطز قطوت ث٥ٛٚان ا٤ٗ أط ثٛزٜ ٚ ٞؿت وٝ:
 

  زاضٚٞب٣٤ وٝ زض ٔطاحُ ا٥ِٚٝ تٛؾؼٝ ٞؿتٙس ٚ پبؾر٢ٍٛ ٥٘بظٞب٢ ثعضي تب٥ٔٗ ٘كسٜ ا٢ ٣ٔ ثبقٙس ضا ٔٛضز

 ٣ٔ زٞس، ٚ  قٙبؾب٣٤ لطاض

  س، ثُٛض ٤ٚػٜ اظ َط٤ك ا٤دبز ٔكبضوت ضا ثٝ ٚالؼ٥ت تدبض٢ تجس٤ُ  وٙآٟ٘ب ٚ ثب حطوت ؾط٤غ ؾؼ٣ ٣ٔ وٙس

 ضاٞجطز٢ ثب قطوب٣٤ وٝ پطٚغٜ ٞب ضا اظ اوتكبف ٤ب ٔطاحُ ا٥ِٚٝ آظٔب٤ف ثب٣ٙ٥ِ ثٝ خّٛ پ٥ف ٣ٔ ثط٘س. 

 

٣٤ تبؾ٥ؽ ٌطز٤س تب $ثُٛضذبل# زض تحم٥ك ٚ تٛؾؼٝ زاضٚ 1985ضاٞجطز ث٥ٛٚان ثؿ٥بض ٔٛفم٥ت آ٥ٔع ثٛزٜ اؾت. زض ؾبَ 

ثطا٢ زضٔبٖ آ٘فٛال٘عا ثب اؾتفبزٜ اظ ثبظزاض٘سٜ ٘ٛضا٥ٙ٥ٔساظ ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ٕ٘ب٤س. اٚ ث٥ً فبضٔب ضا ثٝ ػٙٛاٖ قط٤ه تدبض٢ 

تفه٣ّ٥  ٔٛافمتٙبٔٝ 1990ؾطفهُ ٞب٢ ٔٛافمتٙبٔٝ ٚ زض ؾبَ  1989ٔٛضز قٙبؾب٣٤ لطاض زاز ٚ زض ؾبَ  ذٛز ٔطخح

 أًبء قس.
 

٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب $ فبظٞب٢ اَٚ تب ؾْٛ ثٝ تطت٥ت# تى٥ُٕ 10ٚ  5، 2آغبظ ٌطز٤س ٚ ثب ٞع٤ٙٝ  1993آظٔب٤ف ٞب زض ؾبَ 

، تمبيب٘بٔٝ ٞب٣٤ زض اؾتطا٥ِب، اضٚپب ٚ آٔط٤ىب ثطا٢ تب٥٤س٤ٝ اظ خب٘ت ٔطاخغ زِٚت٣ ثطا٢ ت٥ِٛس، 1998ٌطز٤س. زض ؾبَ 

  ذبتٕٝ  2000وٝ حبال ثٛ٘عا ٘ب٥ٔسٜ ٣ٔ قس. زض ََٛ ؾبَ ٔب٣ِ وٝ زض غٚئٗ ثبظاض٤بث٣ ٚ فطٚـ زاضٚ آ٘فٛال٘عا زازٜ قس 

 ٣ٔ ٤بفت، تب٥٤س٤ٝ نبزض قس ٚ ثٛ٘عا ثٝ َٛض ٔٛفم٥ت آ٥ٔع٢ زض آٔط٤ىب ٚ اضٚپب ٚضٚز ذٛز ضا ثٝ ثبظاض آغبظ ٕ٘ٛز.
 

ب ٚخٛز ا٤ٙىٝ ثٛ٘عا ٞٓ ٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب ثٛز، ثُٛض ػٕسٜ زض اضٚپب ٚ آٔط٤ىب $ث 100زض ؾبَ ٘رؿت، فطٚـ زض حسٚز 

" اظ ثبظاض زاض٢ٚ خٟب٣٘ ضا تكى٥ُ ٣ٔ زٞس#. ثطا٢ ث٥ٛٚان، 80وكٛض تب٥٤س٤ٝ ٌطفتٝ وٝ  40اوٖٙٛ ثطا٢ فطٚـ زض ث٥ف اظ 

٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىبؾت $قب٤س قبُٔ حك االٔت٥بظ پ٥ف پطزاذت قسٜ ٤ب  10ا٤ٗ أط ثٝ ٔؼٙب٢ حك االٔت٥بظ٢ ثطاثط ثب 

٣ِٚ ثب٤س وؿط حك االٔت٥بظ٢ ٥٘ع $٘ؿجتبً وٓ# ثطا٢ ٔٛؾؿٝ پػٚٞك٣ نٛضت  ،ث٥ً فبضٔب ثبقس ٞب٢ ز٤ٍط اظ خب٘ت پطزاذت

  ؾٛز ذبِم تكى٥ُ  ،ٞب ضا " اظ ٔجّغ فطٚـ٣ِٚ70 ثٟتط٤ٗ تر٥ٕٗ ٔب  ،٥ؿتٌطفتٝ ثبقس#. حبق٥ٝ ؾٛز ث٥ً فبضٔب ٔؼّْٛ ٘

زالض  100ٞع٤ٙٝ ٞب٢ تحم٥ك ٚ ثبظاض٤بث٣. ل٥ٕت فطٚـ ثٛ٘عا  ،ٔٙدّٕٝ ،لجُ اظ ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ثبالؾط٢ قطوت ،٣ٔ زٞس

 ٥ّ٥ٔ15ٖٛ زالض آٔط٤ىب ثط ض٢ٚ تحم٥ك ٚ تٛؾؼٝ اظ  10خبِت ز٤ٍط ا٤ٗ اؾت وٝ زض ؾبَ ٌصقتٝ ث٥ٛٚان  ضلٓآٔط٤ىبؾت. 

 " ٔتساَٚ زض نٙؼت اؾت. ٥ّ٥ٔ10ٖٛ زالض زضآٔس ٘بذبِم ذٛز ٞع٤ٙٝ وطزٜ اؾت وٝ ثؿ٥بض ث٥كتط اظ 
 

 ثٝ ٢ثؼس ؾبَ چٟبض ََٛ زض ثٛ٘عا ٢ٞب فطٚـ ،ضٚز ٣ٔ ا٘تظبض ٚاؾت  ثبظاض ثٝ غ٤ؾط ٘فٛشپ٥ف ث٣ٙ٥،  ٙسٜ،٤آ ثٝ ٣ٍ٘بٞ ثب

 ٢كتط٥ث ٢وكٛضٞب زض ٣زِٚت ٤ٝس٥٤تب ٙى٤ٝا ٔٛاظات س ث٤ٝثب پ٥ٍ٥ط٢ ا٤ٗ أط أب ،ثطؾسآٔط٤ىب  زالض ٥ّ٥ٖٛٔ 750 حسالُ ضلٓ

 ع٥٘ ٞب ثچٝ قبُٔ وٝ ا٘س قسٜ زازٜ تٛؾؼٝ آ٘مسض ثٛ٘عا ٢ٞب ٢ازػب وٝ چطا ،ثبقس ٔحتبَب٘ٝ بض٥ثؿ ٌطزز، ٣ٔ ٥ُتحه
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 نٛضت، ٤ٗا زض ٣حت. اؾت قسٜ زازٜ تٛؾؼٝ# ٔؼبِدٝ ثط ػالٜٚ$ آ٘فٛال٘عا پ٥ف ٥ٌط٢ ٢ثطا زاضٚ ه٤ اِجتٝ ٚ ثكٛز

 دٝ،٥٘ت زض ٚ وٙس ٣ٔ ٣بث٤ثبظ فطٚـ اَٚ ؾبَ زض ضا ذٛز ٢ٞب ٤ٝٙٞع ػٕسٜ لؿٕت ٛٚان٥ث وٝ زٞس ٣ٔ ٘كبٖ ٔب ٣بث٤اضظ

 .اؾت زاقتٝ ضا ت٥ٔٛفم ٤ٗكتط٥ث ثبظاض ثٝ ٚضٚز
 

 ديهف يهال يآهارّا از يبرخ
 

 زالض ه٤ اضظـ ٥ٓزا٘ ٣ٔ ٣ٍٕٞ ٔب ٢،فٙبٚض ٢ؾبظ ٢تدبض ثٝ ٔطثٌٛ ؿه٤ض ٚ تٛضْ ٥ّٝثٛؾ قسٜ دبز٤ا ٥ُتحّ اظ ؾپبؼ ثب

 ٣زضو ثٝ بظ٥٘ أط، ت٤فٛض ثٝ تٛخٝ ثب ٗ،٤ثٙبثطا. اؾت وٝ أطٚظ زض زؾتٕبٖ زاض٤ٓ ٢زالض ه٤ اظ وٕتط بض٥ثؿ ،ٙس٤ٜآ زض

 اظ اؾتفبزٜ ثب ®Multi-Gene ٣آت ٚ حبَ ٢ٞب ٤ٝٙٞع ٚ ٢زضآٔس ٢ٞب ب٤ٖخط ٣وٙٛ٘ ٣احتٕبِ اضظـ اظ ب٤ٌٝ٘طا ٚالغ

 ٔصاوطٜزض حب٣ِ وٝ ٥٘بظ ثٝ  ٚ فبنّٝ ٤ٗا زض. زاض٤ٓ #قسٜ ٤ُتٙع ٢٘مس ب٤ٖخط٤ب  اٖ پ٣ ٢ٚ$ ٣فؼّ ذبِم اضظـ ٔحبؾجبت

 ٣فؼّ ذبِم اضظـ ،زض پكت ٤ه پبوت ٘بٔٝ ]اؾتؼبضٜ اظ ػسْ ا٘دبْ ٤ه ٔحبؾجٝ وبٔالً زل٥ك[ ٔب زاضز، ث٥كتط٢ ٥ٙ٣ثبظث ٚ

 .٤ٓا ٕ٘ٛزٜ ٔحبؾجٝ ٢فٙبٚض ٤ٗا ٢ثطا ىب٤آٔط زالض ٥ّ٥ٖٛٔ 125 عا٥ٖٔ ثٝضا 
 

 ؿب٘ؽ٥ِ ب٤$  ؾٓ بث قٕب# اٌط ب٤$ وٝ ٣ظٔب٘ زض ٚ زٞس ٣ٕ٘ اٚوط ثٝ ضا بظ٥االٔت حك ب٤ ٤ه لّٓ پطزاذت اخبظٜ ٔجّغ ٤ٗا

 ٤ٗا وٙٙسٜ ٔٙؼىؽٔصوٛض  أب ٔجّغ. بثس٤ ٣ٔ ٥ُتمّ ثٝ زال٣ّ٤ وٝ ٌفتٝ قس، ٣فؼّ ذبِم اضظـ ،س٥ثطؾ تٛافك ثٝ# ٍط٤ز ط٘س٥ٌٜ

 3 ،1 ٢ٞب ؾبَ ب٤ٖپب زض 3 ٚ 2 ،1 ٢فبظٞب ؛ٚاضز ٣ٔ ثبقس ٛٚان٥ث ؾٛز ٥ٝحبق ٚ ٞب ٤ٝٙٞع ثٝ ٔطثٌٛ فطٚو وٝ اؾت أط

 ثٝ 15 ؾبَ زضوٝ  قٛز ٣ٔ قطٚع ،ضؾس ٣ٔ فطٚـ ثٝ وٝ ٢زٚظ ٥ّ٥ٖٛٔ زٚ ثب 5 ؾبَ زض ٣بث٤ثبظاض قٛز، ٣ٔ ٥ُتىٕ 5 ٚ

 ثُٛض. ٣ٔ ثبقس زضنس"  33 ٞب بت٥ٔبِ ٚ اؾت پطزاذت لبثُ ب٥اوتٛ٘ز ثٝ ٞببظ٥االٔت حك. بثس٤ ٣ٔ ف٤افعا زٚظ ٥ّ٥ٖٛٔ 90

 ٣فٙ ٢ٞب ؿه٤ض وٙٙسٜ ٔٙؼىؽ وٝ اؾت "40 ،٤ٝؾطٔب ٤ٝٙٔٛظٖٚ ٞع ٥ٗب٥ٍ٘ٔ ف،٥ترف ٘طخ ،٣ ٚ تٛاْ ثب احت٥بٌتٛخٟ لبثُ

 .اؾت ٔطثَٛٝ ٢تدبض ٚ
 

بض ٥ثؿ ،٣ذبن ٔجبِغ تٙبؾت ٥٥ٗتؼ زض تٛا٘ٙس ٣ٔٔؼبزَ ٤م٥ٗ  ٚ احتٕبالت ٤ٝ٘ظط ٔٙدّٕٝ ٢آٔبض ٢ٞب ه٥تىٙثطذ٣ اظ 

 ٔٛضز ٤ٗا زض ،٥ٓزٞ ٣ٔ ٥ُتكى اخطا٣٤ حبيط ذالنٝ ؽ٤٘ٛ ف٥پ ٣ثطضؾ ٢ثطا وٝ ا٢ خّؿٝ زض ٔب. ثبقٙس ؾٛزٔٙس

 .٥ٓوٙ ٣٤ٟ٘ب ضا ذٛز ٌعاضـ ٥ٓثتٛا٘ تب ٥٤ٕٓ٘ب ٣ٔ ٘ظط تجبزَ كتط٥ث
 

 يس اى يآ سن
 

 عض،ف٥ ٣پ ٔثُ ٢زاضٚؾبظ ٢ٞب غَٛ اظ تط ػمت بض٥ثؿ ،ثٝ ِحبِ ثعض٣ٌ ٙى٤ٝا ٚخٛز ثب اؾت ٔؼطٚفقطوت٣  ؾٓ

 ثٝ ضا ذٛز ع٥آٔ ت٥ٔٛفم ٚضٚز قطوت ٤ٗا وٝ ؾب٥ِب٣٘ اؾت. ثبقس ٣ٔ فبضٔب ٥ًث ٥ٕٗٞچٙ ٚ نطِِٔ ٚ ٤ٗتىال٥ٌالؾٛاؾٕ

         ؿب٘ؽ٥ِ ٢ٞب فطنت ز٘جبَ ثٝ# ٔكتبلب٘ٝ ٚ$ ٣فؼبِ ثُٛض ٤ٓٔؼتمس ٔب ٚ وطزٜ آغبظ ٣اؾبؾ س٤خس ٢زاضٚ ه٤ ثب ثبظاض

 آ٘ىٝ ػ٤ٜٚ ثٝ ،ٔحؿٛة ٣ٔ ٌطزز ؾٓ ٢ثطا ٟٔٓ فطنت ه٤ ®Multi-Gene ٢فٙبٚض ٚ ؾُ ،ٔب ٘ظط ثٝ ،٤ٗثٙبثطا. اؾت

 ٤ٗا ثط ٔٛوساً ٣ِٚ ،٥ٓثبق ٣ٔ ٌطا ٔثجت حس اظ ف٥ث احتٕبالً ٔباِجتٝ . ثبقس آ٘فٛال٘عاثبظاض  ثطاثط زٚ س٤ثب حسالُ ،ؾُ ثبظاض

 بٌطا٤ٚ ٔب٘ٙس ٚ ،زاضاؾتضا  ٢زالض بضز٥ّ٥ٔ 1 ٣٤زاضٚثٝ قسٖ تجس٤ُ  ت٥لبثّ ،ب٥ٝ٘ؾبِ ثُٛض ®Multi-Gene وٝ ٤ٓثبٚض

 .ثبقس ٣ٔ عضف٥ ٣پ# ثبال ذٖٛ فكبض$ ٘ٛضٚاؼ ٚ# وّؿتطَٚ$ تٛض٥پ٥ِ ،#٣خٙؿ يؼف$
 

. ٣ٕ٘ قٛز ٕجب٤ٜٚظ ٚ ٣خٙٛث ٢مب٤آفط وبٔجٛج، ٢وكٛضٞب ثٝ ٔحسٚز ؾُ وٝ اؾت ت٥إٞ ٢زاضا أط ٤ٗا ثط س٥تبو ت،٤ٟ٘ب زض

 ٥ٗث زضآٔط٤ىب  زالض ٥ّ٥ٖٛٔ 750 ٣٤تٟٙب ثٝ ٛضن٥ٛ٤٘. زاض٘س ٚخٛز ؾُ ثٝ ءٔجتال ا٘ؿبٖ ٥ّ٥ٖٛٔ 15 ىب،٤آٔط زض ٣٤تٟٙب ثٝ
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 ٥ٗب٥ٍ٘ٔ ،ٝ ٞبٔؼبِد ا٘دبْ فطو ثب. اؾت وطزٜ ذطج ٞب ظ٘ساٖ ٚ ٞب ٕبضؾتب٥ٖث اظ ٔحبفظت ٢ثطا 1996 تب 1993 ٢ٞب ؾبَ

 ا٘ساظٜ ثٝ تٛا٘س ٣ٔ ٤ٝٙٞع ٔمبْٚ، زاضٚ چٙسٌب٣٤ٝ٘ ٞب ؾُ ٔٛضز زض ٚ ثبقس ٣ٔآٔط٤ىب  زالض ٞعاض 25،000 ٔٛضز ٞط ٤ٝٙٞع

 .ثطؾس ٔٛضز ٞط ٢اظا ثٝ آٔط٤ىب زالض ٞعاض 250،000
 

 اٌط وٝ ٤ٓثبٚض ٤ٗا ثط ٔب نٛضت ٞط زض ٣ِٚ س،٥ثبق ٢لٛ بض٥ثؿ ت٥ٔٛلؼ ه٤ زض س٥تٛا٘ ٣ٔ قٕب س،٤ٌطز اضائٝ وٝ ٤ّ٣زال ثٝ

 ثٝ ،قٛز پطزاذت وبٔالً ،ٔٛفك ٢ؾبظ ٢تدبض اظ ثؼس ؿب٘ؽ٥ِ ٢ٞب ٤ٝٙٞع آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ س٥٤ٕ٘ب ُٔبِجٝ ضا ٣ؿب٘ؿ٥ِ

 ضا ٢ط٥ٌ د٥ٝ٘ت ٤ٗا ٚ ٥٤ٕٓ٘ب ٣ٔ اضائٝ ضا ٣حبت٥تٛي ٥ُتفه ثٝ ذٛز، وبُٔ ٌعاضـ زض ٚ بفت٤ س٥ذٛاٞ زؾت ح٤٘تب ٤ٗثٟتط

 .٥ٓوٙ ٣ٔ ٥ٝتٛخ
 

 وٛ ا٘س ط٤فال٤ٞب
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 4 سٌد

 تديويل اٍکر
 

 بززاقت٤
 

 ٢ٔىىٙع ٣ث: ثٝ

 ع٤ٞبٔفط ٣ث "اظ
 

 ،ثبظا
 

 ط ض٢ٚ آٖث وٝ ٢وبغص اضظـ ،ٌعاضـ. اؾت س٥ٜپٛؾتب ثس٤ٗ حس  ٣وكت چطا وٝ وٙٓ زضن تٛا٘ٓ ٣ٔ طظ،٤فال٤ٞب ٌعاضـ ُٔبِؼٝ ثب

 .س٤ا وطزٜ پطزاذت آٖ ٢ثطا وٝ ٣پِٛ زالض ٞعاضاٖ اظ ٘ظط نطف ،٘ساضز ضا قسٜٝ ٘ٛقت
 

 . ٤ٕٓ٘ب آقٙب ٣تّر ك٤حمب ثب ضا قٕب وٝ س٥ثسٞ اخبظٜ
 

 ه٤ ٚ ا٘س قسٜ َطاح٣ ؾُ پبزظا ٞب٢ ٕٞطاٜ ثٝ وٝ ب٤ؿتط٥ِ ٢ثبوتط ـ اْ س٥ٜقٙ ٣ضلبثت ٢فٙبٚض زٚ حسالُ ٔٛضز زض ضا ٣ؼبت٤قب .1

 ٤ٝس٥٤تب ٚ قٛز ٤ٝٙٞع ٢ٍط٤ز ٙس٤فطا تٛؾؼٝ ٢ثطا ٢بز٤ظ ٔجبِغ نٛضت٣ وٝ زض. پبزظا ٤ٗچٙس ٕٞطاٜ ثٝ ثطٞٙٝ ز٢ اٖ ا٢ ٚاوؿٗ

 ٘رٛاٞس زاقت.  ٚخٛزٔٙدّٕٝ ٔب  ،ٍطا٤ٖز ٢ثطا ٢س٥أ ،ٕ٘ب٤س بفت٤زض٥٘ع  ضا اف ز٢ ا٢

 

اظ  ؾبَ 2 تٟٙب وٝ قْٛ بزآٚض٤ قٕب ثٝ س٤ثب. ػب٣ِ اؾت ٢ؾبظ ٢تدبضتى٥ُٕ  ثٕدطز ٔمُٛع ٣ٔجّغپطزاذت  ؾرٗ ٌفتٗ اظ  .2

 ٌطاٖ ٤ٗٔكبٚض تٛؾٍ ٔب قطوت ٤ٝؾطٔب ٙى٤ٝا ٔٛاظات ثٝ. ذٛز ضا ثبظ پؽ ز٥ٞٓ، ثبل٣ ٔب٘سٜ اؾت ؾٟبْ ظٔب٣٘ وٝ ٔب ٣ٔ تٛا٥٘ٓ

 ٣پطزاذت ف٥پ ٙى٤ٝا ٍٔط ،قٛز ٣ٔ قطٚع زالض ٞعاض 125،000 ثب وٝ ٔٛاخٝ ذٛا٥ٞس قس ت٣ٔكىال بث ضٚز، ٣ٔ ٞسض ثٝ قٕب ٕت٥ل

 س٤ثبظذط اضظـ اظ كتط٥ث ٣اضظق ،ؾٟبٔتبٖ وٝ ٔٙؼمس و٥ٙس ٔحى٣ٕ ضا ٔٛافمتٙبٔٝ ٣وبف ا٘ساظٜ ثٝ ب٤ س٥٤ٕ٘ب بفت٤زض قىُ ٞط ثٝ ضا

 .ؾتٞب فطٚـ ثط بظ٥االٔت حك ٚ ٔمُٛع ثهٛضت ،پطزاذت ف٥پ ه٥٘بظ ٔب ٤ ٔٗ، ٘ظط ثٝ. پ٥سا وٙس

 

 ضا ؾٓ ٥ٓتٛا٘ ٣ٔ ٔب ب٤آ قٛز؟ ٣ٔ ٔب ت٥٘ه ٣ت٤حٕب چٝ ،س٤ٕ٘ب لهٛض ٢خس ثُٛض ؾُ ٚاوؿٗ ٕ٘ٛزٖ ز٘جبَ زض ؾٓ چٙب٘چٝ .3

 ثٝ اٌط ،س٥زاقت ٢ لطاضثٟتط ت٥ٔٛلؼزض  قٕب ُٕٔئٙبً ٓ؟٥ثفطٚق ب٤ ٥ٓوٙ ٚاٌصاض ٢ٍط٤ز قرم ثٝ آ٘طا ؿب٘ؽ٥ِ ٚ ٌصاقتٝ وٙبض

 ؿب٘ؽ٥ِ ذٛة ٔكبٚض ه٤ ز٘جبَ ثٝ ،٘رٛضقبٖ زضز ثٝ ؾٛاثك ٚ ٞب ٣٤ٌٛ ٣وّ ٚ احتٕبالت آٖ ثب ثبظ حمٝ ٞٙطٔٙساٖ آٖ ٢خب

 .س٤ثٛز

 

 ؾٓ زض زضآٔس پط بض٥ثؿ ٣پػٚٞك ٔمبْ ه٤ ٔٗ. زاز س٥ذٛاٞ ا٘دبْ ٔٗ ثسٖٚ آ٘طا س،٥زٞ ا٘دبْ وٝ ٢وبض ٞط ٤ٕ،٣لس ك٥ضف ثبظا .4

 قٛز، ٣ٔ قطوت اظ ذبضج ٔكبٚضٜاضائٝ  اظ ٔب٘غ آٟ٘ب ثب ٔٗ لطاضزاز. ذٛاٞٓ ٕ٘ٛز تطن ضا ٙدب٤ا ٣آت ٔبٜ زض ٚ اْ وطزٜ لجَٛ ضا

 ٤ٗا ثط ٞٓ ٞٙٛظ ـ ضؾس ٣ٕ٘ د٥ٝ٘ت ثٝ أط ٤ٗا وٙٓ ٣ٔ فىط وٝ ٥٘ؿت ٔؼٙب ٤ٗثس ٤ٗا! قٕبؾت ذٛز ثب ٢ط٥ٌ ٥ٓتهٕ ٤ٗثٙبثطا

 ٚ ٘كؿتٝ ػمت ٙى٤ٝا ٢خب ثٝ قٕب ٙى٤ٝا ثط ٔكطٌٚ ثُٛض ٔٙبؾج٣ پ٥ف ٣ٔ ضٚز، ٙس٤ٚ فطا اؾت ٣ػبِ س٤ٜا ه٤ ٤ٗا ثبٚضْ

  .س٥ضؾب٘ فطٚـ ثٝ ٚ زازٜ ازأٝ آ٘طا ،س٥٤ٕ٘ب پط ٞع٤ٙٝ ٚ اؾتفبزٜ ثال ٢ٞب ٌعاضـ زضذٛاؾت

 

 !ؾپبؼ ثب
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 5 سٌد

 ايداکتًَ داًشگاُ

 ٢54 ٚ ٥ٗخ  ب،٥زاوتٛ٘ ؾ٣ ا٢، ىب،٤آٔط

  ٢ٔىىٙع ٣ث ٢آلب

 ػبُٔ ط٤ٔس

 ٢ز ٣ت اَ اٚوط
 

 ت٥٘ٛتطو ٚاوؿٗ: پبؾد
 

 ٣ٌطأ ٢ٔىىٙع ٢آلب
 

 اظ پؽ. ثبقس ٣ٔ ت٥٘ٛتطو ٢ٞب ٚاوؿٗ قبذٝ زض 5،999،310 قٕبضٜ ثٝ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ ٔبِه قٕب قطوت وٝ ٤ٓقس ٔتٛخٝ ٔب

 ٢ثطا$٤ٛ ز٢#  ب٥زاوتٛ٘ زا٘كٍبٜ اظ ؿب٘ؽ٥ِ ه٤ تحه٥ُ بظٔٙس٥٘ ،ضؾس ٣ٔ ٘ظط ثٝٔتٛخٝ قس٤ٓ وٝ تبٖ اذتطاػ ٙب٥ٌٝٔٛاٞ ٣ثطضؾ

 ؿب٘ؽ٥ِ ٤ٍقطا قٕب قطوت ثٝ تب زاضز ٣ٌآٔبز ٢ٛز٤. س٥ثبق ٣ٔ ذٛز اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ خٛا٘ت ٣تٕبٔ اظ ثطزاض٢ ثٟطٜ ٤ٗثٟتط

 .ثبقس ٣ٔ پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ ٔٛيٛع وٝ س٤ٕ٘ب كٟٙبز٥پ غٖ ا٘تمبَ اضظقٕٙس ؿت٥ٓؾ ه٤ ٢ثطا ضا ٢ا ؾربٚتٕٙسا٘ٝ
 

 ٥ٗاِٚ فِٛتب تب٤ٞٙط ٌط، پػٚٞف ،قٛز ٣ٔ اؾتفبزٜ ٞب ؾَّٛ ثٝ ٞب غٖ ٣ٔؼطف ٢ثطا ٢بض٥ثؿ ٢ٞب ه٥تىٙ اظ ٙىٝ أطٚظ٤ٜا ٚخٛز ثب

 ٔٛيٛع ٢فٙبٚضا٤ٗ . ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ ٞب ؾَّٛ ثٝ ٞب غٖ ا٘تمبَ ٢ثطا ٢ا ٥ّٝٚؾ ػٙٛاٖ ثٝ پبوؽ٢ آٚ ٢ٞب حبُٔ اظ وٝ ثٛز ٢٘فط

 پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ ٘بْ ثب ٚ اؾت ٢ٛز٤ ت٥ٔبِى تحت وٝ ثبقس ٣ٔ ىب٤آٔط زض 1،234،567 قٕبضٜ ثٝ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ

 ٢ٞب حبُٔ اظ اؾتفبزٜ وٝ چطا ،اؾت ثطتط ٔٛخٛز ٢ٞب ٢فٙبٚض ثٝ ٘ؿجت ،٣طٚؾ٤ٚ غٖ ا٘تمبَ ؿت٥ٓؾ ٤ٗا. قٛز ٣ٔ قٙبذتٝ

تطا  ثبالتط ٘طخ ثط ػالٜٚ. ضا ثط َطف وطزٜ اؾت ٣طٚؾ٤ٚ ٢ٞب حبُٔ ثٝ ٔطثٌٛ ٔٛخٛز ٔكىالت اظ ٢بض٥ثؿ ،پبوؽ ٢آٚ

 اثتالء ثٝ ٔطثٌٛ ٣٤ٞب ٣ٍ٘طا٘ ٚ س٤ٕ٘ب ٣ٔ ٔحسٚز ضا ٣طٚؾ٤ٚ تىث٥ط ت،٥٘ٛتطو پبوؽ٢ آٚ ٢حبّٟٔب اظ اؾتفبزٜ ،آِٛز٣ٌ

 .ثطز ٣ٔ ٥ٗث اظ ضا ٣طٚؾ٤ٚ
 

 ؾجس ٢زاضا ٢ٚ. زاضز ظ٤ؿت فٙبٚض٢ ضقتٝ زض تفٛق ذهٛل زض ضا ٢ٔؼتجط ؾبثمٝ ٚ س٤ٌطز ؽ٥تبؾ 1872 ؾبَ زض ٢ٛز٤

 ٘ٝ ٚاؾت  ك٥تحم زض ٢ٛز٤ ترهم أب. ثبقس ٣ٔ غٖ ا٘تمبَ ٢ٞب ؿت٥ٓؾ ثط ٔتٕطوع وٝ اؾت ٣ٔجؿَٛ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ

ظ٤ؿت  زض بظ٥االٔت حك تمجُ ثٝ ٔطثٌٛ ٢ٞب ٣س٥ٌچ٥پ ٚ ٥ٓٞؿت ذٛز ٢فٙبٚض ؿب٘ؽ٥ِ زض ٣ذٛث ؾبثمٝ ٢زاضا ٔب. ٢ؾبظ ٢تدبض

 ٚ ثبقس ٣ٔ ٔتؼبضف بض٥ثؿ ٣٘طذ ثب ٢طا٘حهبض٥غ ؿب٘ؽ٥ِ ه٤ كٟٙبز٥پ آٔبزٜ ٢ٛز٤ ٗ،٤ثٙبثطا. ٥ٓوٙ ٣ٔ زضن ضا زاضٚٞب٢ خس٤س

 اؾت: ط٤أىب٘پص ،٢فٙبٚض اظ اؾتفبزٜ ثٝ ثؿتٝ ،ؿب٘ؽ٥ِ اظ ٔتفبٚت ٘ٛع ؾٝ ا٘ؼمبز
 

 ٣وّ ثُٛض ٞب ٚاوؿٗ زض اؾتفبزٜ: 1 ٤ٌٝٙع

 ٚ ؛آٔط٤ىب زالض ٞعاض 100،000: ؿب٘ؽ٥ِ نسٚض اِعحٕٝ حك

 ". 5: ذبِم ٢ٞب فطٚـ ٢ضٚ ثط بظ٥االٔت حك
 

  ذبل ٢ٕبض٥ث ه٤ ٚاوؿِٗ زض اؾتفبزٜ: 2 ٤ٌٝٙع

  ٚ ؛آٔط٤ىب زالض ٞعاض 25،000 ؿب٘ؽ٥ِ نسٚض اِعحٕٝ حك

 "./.5 ذبِم ٢ٞب فطٚـ ٢ضٚ ثط بظ٥االٔت حك
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 ٢طتدبض٥غ اؾتفبزٜ/ف٤آظٔب/ ك٥تحم: 3 ٤ٌٝٙع

 .آٔط٤ىب زالض10،000: ؿب٘ؽ٥ِ نسٚض اِعحٕٝ حك
 

 ٢ٛز٤ أب. اؾت# ه٤ٔىع ٚ وب٘بزا ىب،٤آٔط$٣قٕبِ ٢ىب٤آٔط زض اؾتفبزٜ ثٝ ٔحسٚز قس، كٟٙبز٥پ فٛلبً وٝ ٣٤ٞب ؿب٘ؽ٥ِ ٣تٕبٔ

 نٛضت زض ٣خٟب٘ ؿب٘ؽ٥ِ ه٠ ٤ٔصاوط آٔبزٜ ٚ زاضز غاپٗ ٚ ٥ٗچ اضٚپب، زض ٢فٙبٚض ٤ٗا ٢ثطا ٣ٔكبثٟ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ حمٛق

 اضائٝ بظ٥٘ نٛضت زض تٛاٖ ٣ٔخٟبٖ ضا ٔٙبَك  ٔب ثم٣ ب٤ اضٚپب ٢ثطا ؿب٘ؽ٥ِ ه٤ ٥ُتحه ب٤ تٛؾؼٝ ٢ثطا ا٢ ٤ٌٝٙع. اؾت بظ٥٘

 . اؾت ٣قٕبِ ٢ىب٤آٔط ٥ٝقج ٣٤ب٥خغطاف ٢لّٕطٚٞب ٤ٗا ٢ثطا ٣ٔبِ جبت٥تطت وطز ـ
 

 50 حبَ ثٝ تب. ٥٤ٕٓ٘ب اضؾبَ تبٖس٥٤تب ٚ ٣ثطضؾ ٢ثطا ضا ذٛز ؿب٘ؽ٥ِ اؾتب٘ساضز ٔٛافمتٙبٔٝ ٥ٓتٛا٘ ٣ٔ زضذٛاؾت، زض نٛضت

 ٚ ا٘س ٔٙهفب٘ٝ ٣ٔبِ ٛز٥ل وٝ س٥٤ٕ٘ب ٣ٔ زضن ضا ضا أط ٤ٗا ،٥ُٕٓٔئٙ ٔب. ا٘س طفت٤ٝپص ضا ٔب ؿب٘ؽ٥ِ اؾتب٘ساضز ٔٛافمتٙبٔٝ ،قطوت

 .ثبقس ٣ٕ٘ ط٤أىب٘پص ذبل ٥ٌط٘سٜ ؿب٘ؽ٥ِ ه٤ ٢ثطا اؾتب٘ساضز ؿب٘ؽ٥ِ ٔٛافمتٙبٔٝ ط٥٥تغ
 

 ،قٕب اضازتٕٙس
 

 ؿب٘ؽ٥ِ ط٤ٔس ،٢آٚض خبٖ

 ب٥زاوتٛ٘ زا٘كٍبٜ
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 6 سٌد

 ٌگْاميزَل ٍ ٌگْاميٌيٍ

 اختراع ٌاهِيگَاّ يٍکال
 

 .ثبقس ٣ٔ ٔٛوُ ٚ ٥ُٚو ٔرهٛل: ٔحطٔب٘ٝ
 

  ٢ٔىىٙع ٣.ث ٢آلب

 ػبُٔ ط٤ٔس

 ٢ز ٣ت اَ اٚوط
 

 ٣،ٌطأ ٢ٔىىٙع ٢آلب

 #پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ$ 1،234،567 قٕبضٜ ثٝ ٣٤ىب٤آٔط اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ ب،٥زاوتٛ٘ زا٘كٍبٜ: پبؾد
 

 :ب٤آ ٙى٤ٝا ثٝ ٘ؿجت ٔب ٘ظطات اذص ذهٛل زض قٕب ط٥اذ ٘بٔٝ ثٝ ػُف

 ٞاؾت؛ ٔؼتجط پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛا 

 ٢فٙبٚض اظ اؾتفبزٜ ٥ّٝثٛؾ ىب٤آٔط زض ضا پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ# ٍط٤ز ط٘س٥ٌٜ ؿب٘ؽ٥ِ ٞط ب٤$ اٚوط        

Multi-Gene® وطز؛ ذٛاٞس ٘مى ٚ  

 اؾت ٢يطٚض ب٥زاوتٛ٘ زا٘كٍبٜ خب٘ت اظ ؿب٘ؽ٥ِ ه٤ . 
 

 ؾبثمٝ اظ ٔب ٣بث٤اضظ ٢ثطٔجٙب ٢ط٥ٌ د٥ٝ٘ت ٤ٗا. بثس٥ث ٔؼتجط ضا پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ ٢ازػبٞب تٛا٘س ٣ٔ زازٌبٜ ٘ظط ٔب، ثٝ

 زا٘ف پ٥ك٥ٗ ٢خؿتدٛ قٕب، زؾتٛض ثطَجك. اؾت آٔسٜ ػُٕ ثٝ ٔعثٛض، ؾٛاثك زضاضخبع قسٜ  زا٘ف پ٥ك٥ٗ ٚ پطٚ٘سٜ ٢ط٥ٍ٥پ

. اؾت قسٜ ٥ٗتبٔ اٞتسث ػسْ ٚ ٣تبظٌ ٢ثطا ٣حمٛل اِعأبت وٝ ثط ا٤ٗ اؾتٔب  ٘ظط ذبل، َٛض ثٝ. ٤ٓ٘ساز ا٘دبْ ضا ا٢ خساٌب٘ٝ

 ح٥نح وٝ زض ا٤ٗ ٘بٔٝ اضائٝ ٣ٔ و٥ٙٓ، ٣٘ظطاتثب ٚخٛز ا٤ٙىٝ . ٤ٓزاز لطاض ٥ُتحّ ٔٛضز ط،٥تفؿ ٢ػبز لٛاػس ثطَجك ضا ازػبٞب ٔب

 ب٤ ،آٖ ٢ؾبظ آٔبزٜ ضٚـ ٚ اٚوط ٚاوؿٗ وٝ ٣٤آ٘دب اظ .زاضز ٚخٛز ٣ت٥لُؼ ػسْ ٕٞٛاضٜ ،زض نٛضت َطح زػٛا ٞؿتٙس،

 ٘مى زض ذهٛل ، ثٝ ٘ظط ٔبطز٥ٌ ٣ٔ لطاض پبوؽ ٢آٚ ٢ازػبٞب لّٕطٚ زض ٔؼبزَ ٤ٗزوتط ثطَجك ب٤ تحت اِّفظ٣ ثهٛضت

 ،زاضز ٚخٛز ع٥٘ ٍط٤ز ٢وكٛضٞب زض ٔؿ٥ِٚٛت ٤ٗا وٝ اؾت ٤ٗا ،٥ٝاِٚ ٥ٝتٛن. ٔؿَٛٚ لّٕساز ٣ٔ قٛز اٚوط ،اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ

 .طز٥ٌ لطاض س٥٤تب ٔٛضز ٔؿبِٝ ٤ٗا ،وكٛضٞبؾب٤ط  زض ٣ػّٕ فطٚـ ب٤ ؾبذت اظ لجُ ػمُ ؾ٥ّٓ ا٤دبة ٣ٔ وٙس وٝ ٣ِٚ
 

 ُِفبً. ٤ٓزاز لطاض ٣ثطضؾ ٔٛضز پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ ؿب٘ؽ٥ِ ذهٛل زض ضا اٚوط ثٝ ب٥٘ٛزاوٛت زا٘كٍبٜ ٘بٔٝ ٥ٕٗٞچٙ

 ٔطثٌٛ ٢ازػب ه٤ ٚ فطآٚضزٜ ثٝ ٔطثٌٛ ٢ازػب ه٤ زضثطزاض٘سٜ پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ اظ آ٘دب٣٤ وٝ ،س٥ثبق زاقتٝ تٛخٝ

 ،وكٛض ا٤ٗ ٔمطضات ٚ ٥ٗلٛا٘ثط اؾبؼ  ،ىب٤آٔط ٔتحسٜ بالت٤ا ثٝ ®Multi-Gene ت٥٘ٛتطو ٚاوؿٗ ٚاضزات ثبقس، ٣ٔ ٙس٤فطا ثٝ

 ؾبذت، ثٝ ٤ُٔب# ٍط٤ز ط٘س٥ٌٜ ؿب٘ؽ٥ِ ٞط ب٤$ اٚوط چٙب٘چٝ دٝ،٥٘ت زض تّم٣ ٣ٔ قٛز.حمٛق ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطاع آ٢ٚ پبوؽ ٘مى 

 پبوؽ ٢آٚ اذتطاع ٙب٥ٌٝٔٛاٞ ؿب٘ؽ٥ِ ٥ُتحه ثٝ بظ٥٘ ٚيٛح ثٝ ثبقس، ىب٤آٔط زض ®Multi-Gene ٚاوؿٗ فطٚـ ب٤ ٚاضزات

 ٔٙؼىؽ بزقس٤ٜ قطٌٚ وٝ ٔؼتمس٤ٓ ٚ ٤ٓزاز لطاض ٣ثطضؾ ٔٛضز ضا ٤ٛ ز٢ ٢كٟٙبز٥پ قطٌٚ. زاضز ٚخٛز ٣آت ؾبَ 15 ٢ثطا

 ٔتؼبضف ٚ ٔٙهفب٘ٝ قطٌٚ َجك ثط ٔصاوطٜ لبثُ ط٥غ ٤ٙ١ٞع وٓ ؿب٘ؽ٥ِ ه٤ دبة٤ا ثط ٣ٔجٙ زا٘كٍبٜ اؾتب٘ساضز ىطز٤ضٚ وٙٙسٜ

 .ثبقس ٣ٔ
 

 ،٥ٓٞؿت قٕب اضازتٕٙس بض٥ثؿ

 ٍٟٙب٤ْٛظِ ٚ تٍٟب٤ٙ٥ْٚ
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 )ج( فطا٤ٙس٢ ثطا٢ تم٥ُّ آال٤ٙس٣ٌ ٔؽ        

 

 تاريخچه ايه مًرد
 

% اظ ؾًٙ ٔٗسٖ ٔؽ ٔٛضز ٖطيٝ زض ز٥٘ب ثٝ قىُ ٔبزٜ ٔٗس٣٘ ؾِٛف٥س ٤بفت ٣ٔ قٛز ٚ 90ث٥ف اظ 

% زضنس ؾِٛفٛض       30% تب 20َٕٔٗٛ زضثطزاض٘سٜ ثٝ قىُ وٙؿب٘تطٜ ثبظ٤بفت ٣ٔ ٌطزز وٝ ثُٛض 

    اؾت. ثُٛض ؾٙت٣، ا٤ٗ وٙؿب٘تطٜ شٚة ٚ حسالُ ثرف ٖٕسٜ ا٢ ؾِٛفٛض، اٌط ٘ٝ ٕٞٝ آٖ، ثٝ قىُ

ز٢ اوؿ٥س ؾِٛفٛض زض اتٕؿفط زفٕ ٣ٔ ٌطزز. ازاضٜ وُ ٔحبفٓت اظ ٔح٥ٍ ظ٤ؿت ا٤بالت ٔتحسٜ 

ؾِٛفٛض ضا يطٚض٢ زا٘ؿت ٚ ٔتٗبلجبً، اغّت آٔط٤ىب، ٚيٕ ٔمطضات ا٤بِت٣ زض ذهٛل ز٢ اوؿ٥س 

% اظ ؾِٛفٛض ٔٛخٛز زض وٙؿب٘تطٜ ؾًٙ ٔٗس٣٘ 10ا٤بِت ٞب زض آٔط٤ىب ٔمطض ٕ٘ٛز٘س وٝ ٘جب٤س ث٥ف اظ 

ثٝ قىُ ز٢ اوؿ٥س ؾِٛفٛض زض اتٕؿفط زفٕ ٌطزز. اِعأبت تم٣ٙ٥ٙ ٔكبث٣ٟ زض اؾتطا٥ِب ٚ وب٘بزا حبوٓ 

 ٞؿتٙس.
 

ٔكبٚض ق٥ٕ٥ب٣٤ ٔؿتمُ اؾتطا٥ِب٣٤ ثب زا٘ف ٚؾ٣ٗ٥ زض نٙٗت ؾٝ ؾبَ لجُ، زوتط ٞبٔفط٤ع، ٤ه 

فطاٚضـ ٔٗس٣٘، فطا٤ٙس٢ ضا ثطا٢ اؾتفبزٜ اظ ٤ه ٚاوٙف اظ پ٥ف قٙبذتٝ قسٜ ق٥ٕ٥ب٣٤ ثٕٙٓٛض 

تم٥ُّ زفٕ ز٢ اوؿ٥س ؾِٛفٛض زض ََٛ تهف٥ٝ ٔٛاز ٔٗس٣٘ ؾِٛف٥س ٔؽ وكف ٕ٘ٛز. ٢ٚ حمٛق 

رك٣ اظ ٥ؽ اؾتطا٥ِب٣٤، اٚوط ٥ٕ٥ِتس، زض لجبَ ثٔطثٌٛ ثٝ اذتطأ ذٛز ضا ثٝ ٤ه قطوت تبظٜ تبؾ

تٟٗس ٕ٘ٛز وٝ اٌط  ،. اٚوط زض ٔٛافمتٙبٔٝ ا٢ خساٌب٘ٝ ثب زوتط ٞبٔفط٤عؾٟبْ ا٤ٗ قطوت ٚاٌصاض وطز

 100،000ؾبَ زاقتٝ ثبقس، ؾٟبْ ٢ٚ ضا ثٝ اظا٢  2زوتط ٞبٔفط٤ع لهس ٚاٌصاض٢ ؾٟبْ ضا پؽ اظ 

فطا٤ٙس زض ٔحسٚزٜ آٟ٘ب  ،٣ٔ زاز ثبال٣٤ضٞب٣٤ وٝ احتٕبَ زالض آٔط٤ىب ثبظذط٤س ٕ٘ب٤س. اٚوط زض وكٛ

ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٣ٔ ٥ٌطز، الساْ ثٝ ثجت اْٟبض٘بٔٝ ٞب٢ اذتطأ پٛقف زٞٙسٜ ا٤ٗ اذتطأ ٕ٘ٛز. 

٘بْ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثٝ ٍٞٙبْ  ،®CuprOzحٕب٤ت اظ ٖالٔت تدبض٢  ،ا٤ٗ وكٛضٞب ٕٞچ٥ٙٗ ثٝ اٚوط

 ٕ٘ٛز٘س. اُٖبء ضا فطا٤ٙس، ذُبة لطاض زازٖ
 

آلب٢ ٔىىٙع٢، ٔس٤ط ٖبُٔ اٚوط، زض ََٛ ؾفطـ ثٝ ا٤بالت ٔتحسٜ، زوتط ٚاقٍٙتٗ ضا زض وٙفطا٘ؽ 

اظ وبض ا٘دبْ قسٜ تٛؾٍ زوتط ٞبٔفط٤ع ُّٕٔ وطز.  ٢ٚ ضا ٚ ا٘دٕٗ اخطا٣٤ ٥ِؿب٘ؽ ٔاللبت اذ٥ط

اؾت وٝ  ؾ٣ ٢ٚ ٔس٤ط ٥ِؿب٘ؽ ؾٓ آ٢ اٖ اْٟبض ٖاللٝ ٕ٘ٛز ٚ ٤بزآٚض قس، زوتط ٚاقٍٙتٗ ثٝ اذتطأ

قس ٚ اظ آلب٢ ٔىىٙع٢ زضذٛاؾت % ٔكبضوت زض ثبظاض آٔط٤ىب ٣ٔ ثب20ثب حسٚز  ت٥ِٛسوٙٙسٜ ٔؽ

 ثٍصاضز. اٚخعئ٥بت ث٥كتط٢ اظ فطا٤ٙس ضا زض اذت٥بض  وٝ وطز
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( ثطا٢ 1ٚ ٔعا٤ب٢ آٖ ضا )ؾٙس ®CuprOzثٝ اؾتطا٥ِب، آلب٢ ٔىىٙع٢ ذالنٝ ا٢ اظ  زض ثبظٌكت

 زوتط ٚاقٍٙتٗ اضؾبَ ٕ٘ٛز.
 

َطف٥ٗ زض ََٛ  ،ٚ پ٥كٟٙبز ٕ٘ٛز ( وطز2ٜ)ؾٙس  زوتط ٚاقٍٙتٗ زض پبؾد، ثٝ ٖاللٝ ٔٙس٢ اـ تهط٤ح

 ؾفط پ٥ف ض٢ٚ ٢ٚ ثٝ اؾتطا٥ِب ثب ٤ىس٤ٍط ٔاللبت ٕ٘ب٤ٙس.
 

آلب٢ ٔىىٙع٢ زٖٛت زوتط ٚاقٍٙتٗ ضا ثطا٢ ٔاللبت پص٤طفت. ٔتبؾفب٘ٝ ٔٙك٣ ٢ٚ ؾٟٛاً زض ٘بٔٝ 

-( قطوت اضظ٤بث3٣وٛ )ؾٙس  ا٘س اضائٝ قسٜ تٛؾٍ ٞب٤فال٤طلجَٛ زٖٛتٙبٔٝ، ضٚ٘ٛقت٣ اظ ٌعاضـ 

( ضا ثٝ 4وٙٙسٜ أٛض ٔب٣ِ اٚوط، ٚ ضٚ٘ٛقت٣ اظ ٤بززاقت زوتط ٞبٔفط٤ع ثٝ آلب٢ ٔىىٙع٢ )ؾٙس 

 ز.وطپ٥ٛؾت اضؾبَ 
 

ثب وٝ ثٛز  وطزٜ(، اٖالْ 4)ؾٙس  ثٝ زوتط ٔىىٙع٢ ذٛززض ٤بززاقت ٔرتطٔ ٣ٙٗ٤ زوتط ٞبٔفط٤ع، 

، ؾٕت ثبال٣٤ ضا زض ثرف پػٚٞك٣ ؾٓ آ٢ اٖ ؾ٣ پص٤طفتٝ اؾت. ز زض اٚوطحفّ ؾٟبْ ذٛ ٚخٛز

زض ٘ٓط ٌطفتٝ قس. اذجبض ثس ا٤ٗ ثٛز  "اذجبض ذٛة ـ اذجبض ثس"ا٤ٗ أط تٛؾٍ اٚوط ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛل٥ٗت 

وٝ زوتط ٞبٔفط٤ع ز٤ٍط ثطا٢ وٕه ثٝ ٔصاوطات زض زؾتطؼ ٘جٛز ٚ اٚوط ٥٘ع ز٤ٍط ٣ٕ٘ تٛا٘ؿت اظ 

حتُٕ اظ خب٘ت ٔرتطٔ ثٟطٜ ثطزاض٢ ٕ٘ب٤س. اذجبض ذٛة ا٤ٗ ثٛز وٝ ا٘تٓبض ٣ٔ ضفت زضٚ٘سازٞب٢ آت٣ ٔ

 زض ؾٓ زض ٔمب٤ؿٝ ثب فطا٤ٙس ٞب٢ ٔحتُِٕ ضلبثت٣ ز٤ٍط ٚ زض حبَ تحم٥ك ثبقس.  ®٢ٚCuprOz حب٣ٔ 
 

ثٝ خب٢ ثطٌعاض٢ خّؿٝ زض ، ظ َط٤ك ٕ٘بثط، َطف٥ٗ ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ضؾ٥س٘سٔتٗبلت تجبزَ پ٥غبٟٔب٣٤ ا

و٥پ تبٖٚ خّؿٝ ذٛز ضا ثطٌعاض ٕ٘ب٤ٙس ٚ ثب تٛخٝ ب، ثطا٢ ٞط زٚ آؾب٘تط اؾت وٝ زض ٚالٕ زض ٥اؾتطاِ

 :وطزٞب٢ ظٔب٣٘، ؾٓ زؾتٛض خّؿٝ ظ٤ط ضا پ٥كٟٙبز  ثٝ ٔحسٚز٤ت
 

 ®CuprOzثطضؾ٣ تٛإ٘ٙس٤ٟب٢ فطا٤ٙس  .1
 

 ٥ِؿب٘ؽ تٛؾٍ َطف٥ٗ ٚ قطٌٚ ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ قبُٔ: ٔٛافمتٙبٔٝثطضؾ٣ أىبٖ ا٘ٗمبز  .2

 )اِف( تٗط٤ف ٔٛيٛٔ ٥ِؿب٘ؽ؛ ٚ 

)ة( ا٘حهبض٢ ثٛزٖ/ غ٥طا٘حهبض٢ ثٛزٖ، ثب/ثسٖٚ حمٛق ٔطثٌٛ ثط ٥ِؿب٘ؽ فط٣ٖ ٚ لّٕطٚ 

 خغطاف٥ب٣٤ تحت پٛقف

 )ج( وٕه ف٣ٙ ٔؿتٕط تٛؾٍ اٚوط 

چٙب٘چٝ َطف٥ٗ ثتٛا٘ٙس ثط ض٢ٚ قط٣َٚ لبثُ لجَٛ تٛافك ٕ٘ب٤ٙس، تطت٥جبت ٔب٣ِ وٝ اٖٕبَ  .3

 قبُٔ: ،ذٛاٞس قس
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 :قىُ ٚ ظٔبٖ پطزاذت، ٔٗ خّٕٝ)اِف( 

 پ٥ف پطزاذت ٚ حك االٔت٥بظ؛ 

 ٚ ٥ِؿب٘ؽ وبٔالً پطزاذت قسٜ؛ 

 )ة( ٔالحًبت ٔب٣ِ ٔطثٌٛ ز٤ٍط.
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 1سىذ 

 ايکر ليميتذ
 

 زوتط ٚاقٍٙتٗ

 ٔس٤ط ٥ِؿب٘ؽ

 ؾٓ آ٢ اٖ ؾ٣
 

 خطج ٌطا٣ٔ،
 

ٔاللبت ثب قٕب زض ٕٞب٤ف ا٘دٕٗ اخطا٣٤ ٥ِؿب٘ؽ )ا٤بالت ٔتحسٜ آٔط٤ىب( ٔب٤ٝ افتربض ا٤ٙدب٘ت ثٛز. زض آٖ ظٔبٖ، زض ٔٛضز 

CuprOz®٥س ٕٞطاٜ ثب ا٘تكبض ثؿ٥بض تم٥ُّ ٤بفتٝ فت ٔمبز٤ط ٔؽ اظ ٔٛاز ٔٗس٣٘ ؾِٛف، فطا٤ٙس تحت ٔبِى٥ت ٔب زض ذهٛل ثبظ٤ب

 ٌٌٛطز تٛي٥حبت٣ زازْ.
 

قسْ وٝ تب ثٝ حبَ ت٥ِٛسوٙٙسٌبٖ آٔط٤ىب٣٤ ٔؽ، ثٝ ذبَط ضٚاثٍ ؾ٥بؾ٣ قبٖ ٚ اؾتسالالت ٔٗمٛال٘ٝ آٟ٘ب زض  ا٤ٙدب٘ت ٔتٛخٝ

ٔٛضز زٚض٢ ٘ؿج٣ نٙٗت اظ ٔٙبَك پط خ٥ٕٗت ٚ ا٥ٕٞت ح٥بت٣ ٔؽ اضظاٖ ل٥ٕت زض خٟبٖ نٙٗت٣، لبزض ثٛزٜ ا٘س وٝ ٔمبٔبت 

 ٝ ا٤ٗ ٚي٥ٗت ثٝ ظٚز٢ تغ٥٥ط ذٛاٞس وطز.حفبْت اظ ٔح٥ٍ ظ٤ؿت ضا زض ٖمت ٍ٘بٜ زاض٘س. أب، ٔٗتمسْ و
 

قب٤س قٕب ٔتٛخٝ تٟس٤سٞب٢ اٖالْ قسٜ ٚ ٔطثٌٛ ثٝ قطٚٔ پ٥ٍ٥ط٢ ٞب٢ لًب٣٤ زض اؾتطا٥ِب قسٜ ثبق٥س، خب٣٤ وٝ ٔب ٥٘ع لبٖ٘ٛ 

% زفٕ ؾِٛفٛض ضا ٕٞب٘ٙس قٕب زاض٤ٓ. ٔٗ ٕٞچ٥ٙٗ ٌعاضـ ثؿ٥بض خس٤س٢ اظ ؾرٙطا٣٘ نط٤ح اِٟدٝ ضئ٥ؽ خٕٟٛضتبٖ 10حساوثط 

  "خٕٕ و٥ٙس ٚ ثٝ زازٌبٜ ث٥ب٥٤س. زؾت ٚ پبتٖٛ ضٚ"ٔكرهبً ٌفتٝ ثٛز، ٔالحٓٝ ٕ٘ٛزْ وٝ ذُبة ثٝ ا٘دٕٗ ٔٛاز ٔٗس٣٘ آٔط٤ىب 
 

فطا٤ٙس ٔب فطنت٣ ا٤سٜ آَ ثطا٢ قطوت قٕب زض خٟت آٔبزٜ ؾبظ٢ ثطا٢ ٔٛاخٟٝ ثب أط٢ حت٣ٕ اِٛلٛٔ اؾت. ٔب ٔٗتمس٤ٓ وٝ اظ 

        زاز٤ٓ، قٕب ٣ٔ تٛا٥٘س زض ٔست ظٔبٖ زٚ ؾبَ قطٚٔ ثٝ  تٛؾٗٝوٝ ٔب زض ٔم٥بؼ آظٔب٤كٍب٣ٞ  فطا٤ٙس٢َط٤ك ثٝ وبض٥ٌط٢ 

ثّىٝ ٕٞچ٥ٙٗ ٔحسٚز٤ت  ،% ف٣ّٗ ضا ذٛاٞس زاقت10وٝ ٘ٝ تٟٙب تٛإ٘ٙس٢ ضٖب٤ت ٔحسٚز٤ت ٕ٘ب٥٤س ثٟطٜ ثطزاض٢ ثب وبضذب٘ٝ ا٢ 

٥٘ع ضٖب٤ت ٣ٔ ٕ٘ب٤س. ثط اؾبؼ اَالٖبت ٔب، فطا٤ٙس ز٤ٍط٢  ال٤حٝ اذ٥طاً ُٔطح قسٜ زض قٛضا٢ غاپٗ ضا ٔٙسضج زض% زضنس٢ 5

 ٞب ثبقس.  ٚخٛز ٘ساضز وٝ لبزض ثٝ تب٥ٔٗ ضٖب٤ت ا٤ٗ ٔحسٚز٤ت
 

٣ ٔؽ ٚ آٞه اؾت. آٞه ثٝ ٥س ٞب٢ِ ٔؽ زضثطزاض٘سٜ پبِت ٌصاض٢ ٔر٣َّٛ اظ ٔبزٜ ٔٗس٘ا٤ٙس ٔب ثطا٢ ثبظ٤بفت ٔؽ اظ ؾِٛففط

           ٔعثٛض ذطز ٜ ٔٗس٣٘ ٔٛخٛز اؾت ٚ ٞط زٚ تطو٥ته اظ حدٓ ؾِٛفٛض ٔبز% اظ ٔٗبزَ اؾتٛو٥ٛٔتط100٤% تب ٥ٔ80عاٖ

زضخٝ ؾب٘ت٥ٍطاز ٚ  600تب  400ٔرٌّٛ ٚ تك٤ٛٝ آٖ ث٥ٗ  ٌٙسِٝ ؾبظ٢ٔف ثطؾٙس؛  400تب  ٣ٔ200 قٛ٘س تب ثٝ ا٘ساظٜ 

٣ٔ تٛاٖ ٔؽ ضا قؿتك٢ٛ ٔرٌّٛ تك٤ٛٝ قسٜ ثٛؾ٥ّٝ خٛٞط ٌٌٛطز ثٝ ٔٙٓٛض قىُ ز٣ٞ ٔحَّٛ ؾِٛفبت ٔؽ وٝ اظ آٖ 

بفت ٕ٘ٛز، ٔطاحُ ثٛؾ٥ّٝ فطا٤ٙسٞب٢ َٕٔٗٛ اظ لج٥ُ اؾترطاج اِىتط٤ى٣، اؾترطاج حال٣ِ/اؾترطاج اِىتط٤ى٣ ٤ب ؾ٥ٕبٖ وبض٢ ثبظ٤

ٔب وٝ زض  تؿت ٞب٢ٕ٘ٛزاض٢ اظ ٌطزـ ا٘دبْ وبض ثٝ پ٥ٛؾت تمس٤ٓ ٣ٔ ٌطزز. وُ فطا٤ٙس زض  ز٤ٍط ا٤ٗ فطا٤ٙس ضا تكى٥ُ ٣ٔ زٞٙس.

ا٤ٗ ٔم٥بؼ ٕٞچ٥ٙٗ زاضا٢ زا٘ف ف٣ٙ ٣ٕٟٔ ٞؿت٥ٓ وٝ زض ٔب ب٣ٞ ا٘دبْ قسٜ ا٘س، ثؿ٥بض ذٛة ُٖٕ ٣ٔ وٙس. ٔم٥بؾ٣ آظٔب٤كٍ

     ثطاثط ثب فطا٤ٙس ف٣ّٗ قٕبؾت ٚ ثبظ٤بفت َال ٚ ٘مطٜ اظ ،٣ٔ تٛا٥٘ٓ اثجبت و٥ٙٓ وٝ وبضا٣٤ ا٤ٗ فطا٤ٙستٛؾٗٝ زازٜ قسٜ اؾت. 

 . طا٤ٙس َٕٔٗٛ ف٣ّٗ ُٖٕ ٣ٔ وٙسقج٥ٝ ف ،ثبَّٝ ٞب
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ا٤ٗ اؾت وٝ اٌط وٙتطَ زضخٝ ٚاوٙف ثٝ ذبَط حطاضت ظا ثٛزٖ فطا٤ٙس يطٚض٢ ثبقس، ٔب ٣ٔ تٛا٥٘ٓ اظ  ®٤CuprOzه ٔع٤ت 

اٌط زضخٝ ثؿ٥بض چطا وٝ َط٤ك پبِت ٌصاض٢ ٔرٌّٛ ثٝ آؾب٣٘ يط٤ت ٚاوٙك٣ ضا وٙتطَ ٕ٘ب٥٤ٓ ٚ ا٤ٗ لبث٥ّت زاضا٢ ا٥ٕٞت اؾت. 

 وٝ لبث٥ّت ا٘حالَ ق٥ٕ٥ب٣٤ ثٛؾ٥ّٝ خٛٞط ٌٌٛطز ضا ٘ساض٘س.ثبال ضٚز، ٔحهٛالت٣ فط٣ٖ ا٤دبز ٣ٔ قٛ٘س 
 

ا٤ٙچ  18ٙسٜ تب ٔمبٚٔت زض ثطاثط ٤ه ثؿتط تك٤ٛٝ وٙتٛا٘ب٣٤  ٙسٜ َج٣ٗ٥ ُٖٕ ٣ٔ وٙس ٚ ثٝ ٌٙسِٝ ٞبذٛقجرتب٘ٝ آٞه ٔب٘ٙس چؿجب٘

٥ٗ ٣ٔ ٕ٘ب٤س. ٤ه ٔع٤ت ٞعاض تٗ زض ؾبَ ضا ثٝ ٤ب اظ نٙٗت ذٛزتبٖ تًٕ ٣ٔ100،000 زٞس وٝ وبضذب٘ٝ ٞب٣٤ ثب حدٓ ت٥ِٛس 

؛ پس٤ساض ٣ٔ ٌطززاؾتٛو٥ٛٔتط٤ه آٞه ٘ؿجت ثٝ حدٓ ؾِٛفٛض ٔٛاز ٔٗس٣٘ فطا اؾتفبزٜ ٔمبز٤ط  ا٤ٗ فطا٤ٙس ثٝ ذبَطاؾبؾ٣ ز٤ٍط 

     زض حب٣ِ وٝ لبزض ثٝ تب٥ٔٗ تٕب٣ٔ خٛٞط ٕ٘ه ٔٛضز ٥٘بظ اظ ؾَّٛ  ،ٔب ٕٞچٙبٖ ٣ٔ تٛا٥٘ٓ زفٕ ؾِٛفٛض ضا پب٥٤ٗ ٍ٘بٜ زاض٤ٓ

زالض آٔط٤ىب ثٝ اظاء ٤ه تٗ، ٤ه  6ٔمساض٢ ٞٓ ثطا٢ فطٚـ ظ٤بز ٣ٔ آٚض٤ٓ وٝ ثب ل٥ٕت  يٕٙبًوٙٙسٜ اِىتط٤ى٣ ٞؿت٥ٓ ٚ اؾترطاج 

٣ٔ تٛا٘س ثطا٢ ٕٞچ٥ٙٗ ٔحهَٛ فط٣ٖ ؾٛزآٚض تّم٣ ٣ٔ قٛز. تحم٥مبت زض اؾتطا٥ِب ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ ثبَّٝ ؾِٛفبت وّؿ٥ٓ 

 ثٝ فطٚـ ضٚز.ع ٥٘ت٥ِٛس ٌچ ثطي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض نٙٗت ؾبذتٕبٖ 
 

ٔب ٌٛا٥ٞٙبٔٝ ٞب٢ اذتطا٣ٖ ضا زض اؾتطا٥ِب، ا٤بالت ٔتحسٜ، وب٘بزا تحه٥ُ ٕ٘ٛزٜ ا٤ٓ ٚ ا٘تٓبض زاض٤ٓ وٝ اْٟبض٘بٔٝ ٞب٢ اذتطأ ثجت 

س ٚ زض ٘ت٥دٝ اظ حٕب٤ت زض وكٛضٞب٢ ٘قسٜ زض ق٣ّ٥، پطٚ، آفط٤مب٢ خٙٛث٣ ٚ ظأج٥ب ثٝ اُٖب٢ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطأ ٔٙتح ٌطز

   تحم٥مبت  ٔٝ ٞب٢ ٔعثٛض خٕٕ اؾت. تب وٖٖٕٙٛسٜ زض ز٥٘ب ثط ذٛضزاض ق٤ٛٓ ٚ ذبَطٔبٖ اظ لّٕطٚ ٚ لسضت اْٟبض٘ب ت٥ِٛسوٙٙسٜ

ا٘دبْ ٘سازٜ ا٤ٓ ٚ زض ٘ت٥دٝ، زا٘ف ف٣ٙ ٔب ٔٙبؾت ٚ ثب اضظـ اؾت. ثُٛض ذبل، ا٤ٗ فطا٤ٙس زض اؾتطا٥ِب ٚ وب٘بزا  ٢ ضاث٣ ٔٛضز

آت١٥ ذٛة  ٤ه . تٕب٣ٔ ا٤ٗ ٔٛاضز حبو٣ اظٟ٘كت ٞب٢ آٞه ثب ٔٗبزٖ ٔؽ لبثُ اؾتفبزٜ اؾت ثٝ ذبَط ٔدبٚضت ٘ؿجتبً ٘عز٤ه

 ثطا٢ ٥ِؿب٘ؽ فط٣ٖ اؾت. 
 

تٕب٣ٔ ٞع٤ٙٝ ٞب٢ تحم٥ك ٚ تٛؾٗٝ ثط ض٢ٚ فطا٤ٙس ضا زض  ٣ٔ تٛا٘ستبٖ  خطج، ٔٗ خساً ٔٗتمسْ اٌط قٕب ثب ٔب ٕٞطاٜ ق٤ٛس، قطوت

 ظ٤ؿت ٔح٣ُ٥ا٤ٙس خجطاٖ ٕ٘ب٤س. ت٥ِٛسوٙٙسٌبٖ ٔؽ زض ؾطتبؾط ز٥٘ب فكبضٞب٢ ؾبَ اظ َط٤ك اُٖب٢ ٥ِؿب٘ؽ فط٣ٖ فط 5ْطف 

ٔتمبي٣ فطا٤ٙس ٤بزقسٜ زض ْطف چٙس  ،ضا حؽ ٣ٔ وٙٙس ٚ چٙب٘چٝ قطوت قٕب ا٤ٗ فطا٤ٙس ضا ٞٓ اوٖٙٛ ثىبض ثٙسز، وُ نٙٗت

ز٤ٍطاٖ ٥٘ع ذٛا٥ٞس زاقت تب ثس٤ٗ فطنت ٖسْ اُٖب٢ حك اؾتفبزٜ اظ فطا٤ٙس ضا ثٝ  . اظ َطف ز٤ٍط،قسقٕب ذٛاٞٙس ؾبَ آت٣ اظ 

ٚؾ٥ّٝ ٔع٤ت ضلبثت٣ ٣ٕٟٔ ضا ثسؾت آٚض٤س. زض ٞط نٛضت، چٙب٘چٝ ا٥ِٚٗ قطوت٣ ثبق٥س وٝ اظ ا٤ٗ فطا٤ٙس ثٟطٜ ثطزاض٢ ٣ٔ وٙس، 

ٔٙبفٕ ثؿ٥بض اؾبؾ٣ ضا ثسؾت ٣ٔ آٚض٤س. اظ آ٘دب٣٤ وٝ ٔب ث٥ف اظ ٥٘ٓ ٥ّ٥ٖٔٛ زالض ثطا٢ تٛؾٗٝ فطا٤ٙس ٞع٤ٙٝ  خصةفطنت 

 ا٤ٓ، ثُٛض وبُٔ ّٔتعْ ثٝ آٖ ٞؿت٥ٓ. نطفبً فمساٖ ؾطٔب٤ٝ ٔب ضا اظ پ٥كط٢ٚ ث٥كتط ثبظزاقتٝ اؾت.وطزٜ 
 

قطٚٔ ضاثُٝ ثب ٔكتبلب٘ٝ زض ا٘تٓبض ثٟطٜ ٔٙس٢ ث٥كتط اظ ٘ٓطات قٕب ٞؿتٓ ٚ پ٥كٟٙبز ٣ٔ وٙٓ وٝ اٌط قطوت قٕب ٖاللٕٙس ثٝ 

 .ثبق٥ٓ ثب ٞٓ ٔاللبت٣ زاقتٝ ثطا٢ وبض ثط ض٢ٚ ٤ه ٔٗبّٔٝاٚوط اؾت، 

 

 ثب ثٟتط٤ٗ آضظٚٞب
 

 اٚوط ٥ٕ٥ِتس

 

 ثط٢ ٔىىٙع٢

 پ٥ٛؾت ٌطز٤سٜ اؾت. ،ٕ٘ٛزاض ٌطزـ ا٘دبْ وبض
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 ؾًٙ آٞه                                 وٙؿب٘تطٜ ٔؽ                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وٛضٜ

 آة ٔرٌّٛ وٗ

 ٢ٌٛ ؾبظ٢ ٌٙسِٝ

 زضخٝ ؾب٘ت٥ٍطاز( 500وٛضٜ تك٤ٛٝ ٌٙسِٝ )

 ثبظذطزا٤ف ٌٙسِٝ ٞب

 ا٘حالَ ق٥ٕ٥ب٣٤
 (H2SO4) 

 اؾترطاج اِىتط٤ى٣ خسا٤ف خبٔس/ٔب٤ٕ

 ال٤ٝ ثطزاض٢ ٔؽ

 اِىتط٥ِٚع ٤ب

 ؾ٥ٕب٘ىبض٢

 وبتس ٞب٢ ٔؽ
 ؾ٥ب٘ٛض 

Au, Ag 

 آٞه ٤ب  ثبَّٝ ثبَّٝ

 ؾًٙ آٞه

 ٔؽ

 ذٙث٣ ؾبظ٢

 ثبَّٝ
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 2سىذ 
 

 سم آي ان سي

 

 آلب٢ ٔىىٙع٢

 ٔس٤ط ٖبُٔ

 اٚوط اَ ت٣ ز٢
 

 ثبظا٢ ٌطا٣ٔ،
 

 ذطؾٙس قسْ.  ث٣ ٟ٘ب٤تاظ ٘بٔٝ اذ٥ط قٕب ثؿ٥بض ؾپبؾٍصاضْ. اظ زض٤بفت اَالٖبت اضؾب٣ِ زض ٔٛضز اذتطأ زوتط ٞبٔفط٤ع 
 

   ث٥كتط حطف  وٝ ٕٞٝ ٔب ٣ٔ زا٥٘ٓ، ؾ٥بؾتٕساضاٖٕٞبُ٘ٛض ٔٛضز ٚي٥ٗت آِٛز٣ٌ ثسث٥ٗ ٞؿت٥س.  ث٣ ز٥ُِ زض ،احؿبؼ ٣ٔ وٙٓ

 ٣ٔ ظ٘ٙس ٚ وٕتط ُٖٕ ٣ٔ وٙٙس. 
 

ثطا٢  ،پكتٝ ٞب   قؿتك٢ٛ ا٘جبقت  زاض٤ٓ. ثطَجك ا٤ٗ ثط٘بٔٝ، اظ ضٚـثط٘بٔٝ وٙتطَ آِٛز٣ٌ فٗب٣ِ ضا زض زؾت الساْ  ،ٔب ٥٘ع

% زضنس ٘ؿجت ثٝ ؾُٛح لج٣ّ 35% اؾتفبزٜ ٣ٔ قٛز وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ پ٥كطفت 40ؾِٛفٛض ٔبزٜ ٔٗس٣٘ تب تم٥ُّ ا٘تكبض حدٓ 

ذالنٝ ا٢ اظ آٖ ضا قطح ٕ٘ٛز٤س، ثٝ لسض ي٣ ٍ٘ٝ زاقتٝ اؾت. فطا٤ٙس٢ وٝ ٔبؾت ٚ ا٤ٗ أط ٔمبٔبت ٔح٣ّ ٔب ضا تب ثٝ أطٚظ ضا

ثطذ٣ ٔكىالت ثبِمٜٛ  ، ٣ِٚدبض٢ ٔحتُٕ ضا ت٥ًٕٗ ٕ٘ب٤سوبف٣ ثطا٢ ؾٓ خبِت ٣ٔ ثبقس وٝ ٔصاوطٜ ث٥كتط ٚ ٤ه ٔٛافمت ت

 خس٢ ضا ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز٤ٓ وٝ ثُٛض ذبل ٖجبضتٙس اظ: 
 

اؾت. ٚاوٙف آٞه ٚ وب٣٘ ٞب٢ ؾِٛف٥س ٔؽ ثطا٢ تكى٥ُ  زقٛاض)اِف( پص٤طـ تبظ٣ٌ پ٥كٟٙبز زوتط ٞبٔفط٤ع ثطا٢ ٔب 

ط ؾِٛفٛض وب٘ؿبض ثٝ قىُ ز٢ اوؿ٥س ؾِٛفٛض ؾِٛفبت وّؿ٥ٓ ٚ اوؿ٥سٞب٢ ٔؽ ٚ زض ٘ت٥دٝ، خ٥ٌّٛط٢ اظ زفٕ ٔمبز٤

زض نٙٗت ثؿ٥بض قٙبذتٝ قسٜ اؾت. ٔب اظ وبض ا٘دبْ ٌطفتٝ زض پطٚ ثٝ ٔٙٓٛض ا٤دبز ٚاوٙك٣ وٝ قٕب ذالنٝ ا٢ اظ 

 ٞب٢ ؾبوٗ ٥ُّٗٔٓ.   آ٘طا قطح ٕ٘ٛزٜ ا٤س، ثب اؾتفبزٜ اظ ثؿتط ؾ٥بَ زضثطزاض٘سٜ لُٗٝ ؾًٙ
 

ثب ٔم٥بؼ آظٔب٤كٍب٣ٞ ؾرٗ ٌفتٝ ا٤س. تؿت ٞب٣٤ طزٜ ا٤س، زض حب٣ِ وٝ تٟٙب اظ )ة( قٕب ثٝ اضائٝ زا٘ف ف٣ٙ اقبضٜ و

زالض آٔط٤ىب نطفبً ثطا٢ تى٥ُٕ تؿت ٞب٢  500،000تدطثٝ ثبٖث ا٤دبز ا٤ٗ ثبٚض زض ٔب قسٜ اؾت وٝ ٞع٤ٙٝ حسالُ 

٥ٓ زض ٔٛضز وبضٌبٜ اضظ٤بث٣ ثٕٙٓٛض ث٥ٟٙٝ ؾبظ٢ فطا٤ٙس ثطا٢ اؾتفبزٜ ٔب زض آٔط٤ىب ٚ ضؾ٥سٖ ثٝ ٔطحّٝ اتربش تهٕ

ٚ ٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب ثطا٢ تٛؾٗٝ وبضٌبٜ آظٔب٤ك٣  1.5آظٔب٤ك٣ يطٚض٢ اؾت. ؾطٔب٤ٝ ٌصاض٢ ز٤ٍط٢ زض حسٚز 

        لجُ اظ ا٤ٙىٝ ثتٛاٖ ته٣ٕ٥ٕ زض ٔٛضز تدبض٢ ؾبظ٢ ٌطفت، ٔٛضز ٥٘بظ اؾت. زض ا٤ٗ ٔٛل٥ٗت ثب٤س زضن قٛز وٝ

 بقٙس ٚ ٞط ٔٛافمتٙبٔٝ ٥ِؿب٘ؿ٣ ثب٤س ٔٙٗىؽ وٙٙسٜ ا٤ٗ ٚي٥ٗت ثبقس.ٞب٢ ٥ِؿب٘ؽ ٥ٌط٘سٜ ثؿ٥بض ثبال ٣ٔ ث ض٤ؿه
 

)ج( ٔب ٔٗتمس٤ٓ وٝ زفٕ ثبَّٝ ٞب، ثُٛض ذبل ثبَّٝ ٞب٢ ٌچ ٣ٔ تٛا٘س ثبٖث ا٤دبز ٔكىالت اؾبؾ٣ ظ٤ؿت ٔح٣ُ٥ 

 ٌطزز، ٚ 
 

الً ٔٛضز اضظ٤بث٣ لطاض تٟٙب فطا٤ٙس٢ اؾت وٝ اظ ٖٟسٜ ا٤ٗ وبض ثط ٣ٔ آ٤س، وبٔ ®CuprOz)ز( ازٖب٢ قٕب ٔج٣ٙ ثط ا٤ٙىٝ 

 ٤ٚه تغ٥ّّ وٙٙسٜ ؾِٛفٛض ثٝ ٔب پ٥كٟٙبز قسٜ اؾت وٝ ٔحِّٟٛب٢ ثب ؾِٛفٛض ثبال٣٤ ضا ت٥ِٛس ٣ٔ وٙس  چطا وٝ ،ٍ٘طفتٝ

ب٘ٙس ٔ ،ب٣٤ وٝ ا٤ٗ فطا٤ٙس ٥٘ع. اظ آ٘داؾتٛاٖ ٤ه ٖبُٔ ؾف٥س وٙٙسٜ ٔٙبؾت ثطا٢ فطٚـ ثٝ ت٥ِٛس وٙٙسٌبٖ وبغص ثٝ ٖٙ

ٔب  ،زضذٛاؾت حك اِعحٕٝ اثتسائبً پطزاذت٣ِ ؾ٣ٙ٥ٍٙ ضا زاقتٙس ،ٚ پ٥ف ثط٘سٌبٖ ا٤ٗ فطا٤ٙستٛؾٗٝ ٥٘بفتٝ  ،فطا٤ٙس قٕب
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-٣ِٚ قطا٤ٍ ٣ٔ ،ٔٛيٛٔ ضا ثٝ ثٗس ٔٛوَٛ وطز٤ٓو٣٘ٛٙ نٙٗت وبغص، خّٛتط ٘طفت٥ٓ. ٕٞچ٥ٙٗ ثٝ ذبَط ٚي٥ٗت ثس 

 تغ٥٥ط وٙس.تٛا٘س زض آ٤ٙسٜ قس٤ساً 
 

ٞب  ظٔبٖ ٔبٜ ثٗس٢ زض ّٔجٛضٖ ٞؿتٓ ٚ پ٥كٟٙبز ٣ٔ وٙٓ وٝ ثب ٤ىس٤ٍط ٔاللبت٣ زاقتٝ ثبق٥ٓ. زض ٞفتٝ آت٣ تبض٤د ٞب  ٚ ،ا٤ٙدب٘ت

ثٝ ٤ه  ،ثٝ ٣ٖٛ٘، ، لبزض ذٛا٥ٞٓ ثٛزو٥ٙٓقٕب ٕ٘بثط ٣ٔ وٙٓ. حؿ٣ حبو٣ اظ ا٥َٕٙبٖ زاضْ وٝ اٌط ض٢ٚ ا٤ٗ ٔٛضز وبض  ضا ثطا٢

 . پ٥سا و٥ٙٓٔٗبّٔٝ ٔٛضز لجَٛ ثطا٢ ٞط زٚ َطف زؾت 
 

 ثب تمس٤ٓ ؾپبؼ فطاٚاٖ
 

 

 

 زوتط خطج ٚاقٍٙتٗ

 ٔس٤ط ٥ِؿب٘ؽ

 ؾٓ آ٢ اٖ ؾ٣
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 (3سىذ )

 اوذ کً هايفالير

  فايىىشال آواليستس

 

 

 ثٝ: آلب٢ ٔه وٙع٢

 ٔس٤ط ٖبُٔ

 اٚوط اَ ت٣ ز٢
 

 

 ®CuprOzتح٥ُّ ته٥ٕٓ زض ٔٛضز ٘مبٌ ثبِمٜٛ ٥ِؿب٘ؽ 
 

، ٔب تحم٥م٣ زض ٔٛضز ٘مبٌ لٛت ٚ يٗف ٔٛل٥ٗت قٕب ثٝ ٖٙٛاٖ ٥ِؿب٘ؽ زٞٙسٜ اذتطأ زوتط خٙبثٗب٣ُِٖف ثٝ زؾتٛضات 

لطاض  "تح٥ُّ ته٥ٕٓ"ٔٛل٥ٗت قطوت قٕب ضا زض ٔٗطو  زض ٥ٕٞٗ ضاؾتب،ٞبٔفط٤ع زض ذهٛل ثبظ٤بفت ٔؽ ا٘دبْ زازٜ ا٤ٓ. 

 آقىبض ٌطزز. ثب تٛخٝ ثٝ زالض ثالفهُ ®CuprOzزاز٤ٓ تب حساوثط ٘مبٌ ثبِمٜٛ 
 

زضثطزاض٘سٜ زفٕ ٔمبز٤ط٢ اظ ز٢ اوؿ٥س ؾِٛفٛض اؾت وٝ ثٝ َٛض  ،ٞب٢ خبض٢ ت٥ِٛس ٔؽ ضٚـ لجَٛ وطز٤ٓ وٝا٤ٗ ٘ٓط قٕب ضا 

     زض حب٣ِ وٝ بً، ا٤ٗ ٘ٓط قٕب ضا ٥٘ع لجَٛ زاض٤ٓ وٝحبوٓ تدبٚظ ٣ٔ وٙس. ًٔبفطضات زِٚت٣ اؾبؾ٣ اظ ٔمبز٤ط ٔدبظ ثطَجك ٔم

 اٖٕبَاحتٕبَ لبثُ تٛخ٣ٟ ٚخٛز زاقتٝ ثبقس وٝ ثعٚز٢  ْبٞطاًٞٓ اوٖٙٛ ثُٛض ُّٔك ا٤ٗ ٔحسٚز٤ت ٞب اٖٕبَ ٣ٕ٘ ٌطز٘س، 

 تط٢ اٖٕبَ قٛز. ٘ٝ ٞب٢ ؾرت٥ٍطا ٔحسٚز٤ت ،حت٣ ٕٔىٗ اؾتزض چٙس ؾبَ آت٣ ذٛاٞٙس قس ٚ 
 

ؾپؽ، اضظ٤بث٣ ذٛز ضا ثط ا٤ٗ فطو ثٙب ٟ٘بز٤ٓ وٝ فطا٤ٙس زوتط ٞبٔفط٤ع زض حم٥مت زفٕ ز٢ اوؿ٥س ؾِٛفٛض ضا ثٝ ؾُح وٕتط اظ 

     فطا٤ٙس زضثطزاض٘سٜ نطفٝ خ٣٤ٛ ٣ٕٟٔ زض ٞع٤ٙٝ  ،ٟٔٙسؼ ٞع٤ٙٝ ٔبثط اؾبؼ ٔحبؾجبت % زضنس ٣ٔ ضؾب٘س. 5% ٚ احتٕبالً 10

احتٕبالً زض ٘ت٥دٝ ثىبض٥ٌط٢  ،٣ِٚ ٘جب٤س ٌطا٘تط اظ فطا٤ٙس ؾٙت٣ ٞٓ ثبقس. زض نٛضت نحت تّم٣ قٕب ٔج٣ٙ ثط ا٤ٙىٝ ،٣ٕ٘ ثبقس

آ٤س، ٔٛل٥ٗت قٕب اظ آ٘چٝ ثب تٛخٝ ثٝ ُٔبِٗبت ف٣ّٗ ٚخٛز زاضز، ٣ٔ ثٛخٛز ٥٘ع اذتطأ زوتط ٞبٔفط٤ع، زض وبضذب٘ٝ وبضا٣٤ ٞب٣٤ 

 ثبالتط ضفتٝ ٚ تطل٣ ٣ٔ ٤بثس.
 

 ٞب٢ ثطخؿتٝ ضا زض ذهٛل نٙٗت ت٥ِٛس ٔؽ ف٣ّٗ آقىبض ٕ٘ٛزٜ اؾت: ٞب٢ ٔب تٗساز٢ اظ ٚال٥ٗتثطضؾ٣ 
 

٥ّ٥ٔبضز زالض ٣ٔ ثبقس ٚ چٙب٘چٝ ثتٛاٖ نٙٗت ضا ثطا٢ پص٤طـ فطا٤ٙس  3)اِف( ثبظاض ٔؽ خٟب٣٘ ثُٛض ؾب٥ِب٘ٝ زض حسٚز 

ت٥ِٛس وٙٙسٌبٖ ٔؽ لبزض ثٝ احتطاظ اظ السأبت ثس٣ٟ٤ اؾت وٝ اٌط  ٕ٘ٛز، ٘كبٖ زٞٙسٜ ؾٟٓ ثبال٣٤ اؾت ٚقٕب تطغ٥ت 

 وٙتطَ وٙٙسٜ آِٛز٣ٌ ثبقٙس، فطا٤ٙس قٕب ثٝ ثبظاض ٔٗطف٣ ٚ زض نٙٗت ثٝ وبض ٌطفتٝ ٘رٛاٞس قس. 
 

 ،)ة( َطح ٞب٢ ٔٙتكطقسٜ پ٥كٟٙبز ٣ٔ وٙٙس وٝ تد٥ٟعات ايبف٣ وٙتطَ وٙٙسٜ زفٕ ضا ٣ٔ تٛاٖ ثط ض٢ٚ ٌساظٌطاٖ ف٣ّٗ

ٞب٢ ٔٙتكط قسٜ ضا  خس٣ِٚ اظ تر٥ٕٗ ب ش٤الً% آال٤ٙس٣ٌ ضٖب٤ت ٌطزز ٚ 10ٔز تب ٔحسٚز٤ت ٘هت ٕ٘ٛ ،زض نٛضت انالح

 ،ؾٙت ثٝ اظاء ٞط و٥ّٛ ثفطٚـ ٣ٔ ضؾ٥س. ثٝ ٔب تٛن٥ٝ قسٜ 30آٚضزٜ ا٤ٓ. زض ظٔبٖ ا٘دبْ ا٤ٗ ُٔبِٗبت، ٔؽ زض حسٚز 

 ٞؿتٙس. % ٘بوبف5٣نالحبت ثطا٢ ضٖب٤ت ؾُح احتٕبالً ا٤ٗ ا
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 1جذيل 

 ٥ٔب٥ٍ٘ٗ وُ ٥ّٕٖبت٣ ؾطٔب٤ٝ ٞع٤ٙٝ ٞب: 

 c/kg Cu c/kg Cu c/kg Cu ٔٙجٕ

 4.6 2.2 2.4 ُٔبِٗٝ نٙٗت٣

 6.7 3.3 3.4 ؾبظٔبٖ ٔٗبزٖ

 8.5 5.4 2.0-4.2 وبخ ؾف٥س

 12.0 5.9-10.7 2.0-5.0 ؾبظٔبٖ ٔح٥ٍ ظ٤ؿت

    

 ت٥ِٛس ؾب٥ِب٘ٝ ٔؽ زض ز٥٘ب ٚ اضظـ ٥ٔب٥ٍ٘ٗ ت٥ِٛس زٚ ؾبَ ٔصوٛض ثٝ قطح ش٤ُ ثٛزٜ اؾت: ،)ج( زض ٣َ زٚ ؾبَ ٌصقتٝ
 

 ل٥ٕت ٔتٛؾٍ ت٥ِٛس ؾب٥ِب٘ٝ 

 زالض آٔط٤ىب ثٝ اظاء ٞط تٗ 353 ٥ّ٥ٖٔٛ تٗ 8.90 زٚ ؾبَ پ٥ف

 زالض آٔط٤ىب ثٝ اظاء ٞط تٗ 204 ٥ّ٥ٖٔٛ تٗ 8.36 ؾبَ ٌصقتٝ 

   

حىب٤ت اظ ا٤ٗ أط زاضز  ،زالض آٔط٤ىب ثٝ اظا٢ ٞط تٗ ٣ٔ ثبقس. پ٥ف ث٣ٙ٥ ٞب٢ نٙٗت 318اضظـ ف٣ّٗ )ثبظاض فّع ِٙسٖ( 

% زضنس، ا٤ٗ ثس٤ٗ 5% ثب زالض ثبثت ثبال ٣ٔ ضٚز. زض ثبالتط٤ٗ ٘طخ تٛضِْ ٘ؿجتبً وِٓ 5وٝ اضظـ ٔؽ ثُٛض ؾب٥ِب٘ٝ 

 ف ٤بثس.% ٘ؿجت ثٝ ؾُح ف٣ّٗ افعا10٤ٞب٢ ٚال٣ٗ ٔؽ ثب٤س ثُٛض ؾب٥ِب٘ٝ  ٔٗٙبؾت وٝ ل٥ٕت
 

٥ّ٥ٖٔٛ زالض  30)ز( آذط٤ٗ ٌعاضـ ؾب٥ِب٘ٝ ؾٓ زضثطزاض٘سٜ ٤ه ضلٓ ثٛزخٝ ؾٝ ؾبِٝ ثطا٢ وٙتطَ آِٛز٣ٌ ثٝ ٥ٔعاٖ 

آٔط٤ىب اؾت. ا٤ٗ أط ٘كبٖ زٞٙسٜ ٖاللٝ ٚال٣ٗ اظ خب٘ت ؾٓ ثطا٢ ثطضؾ٣ فطا٤ٙس قٕب ٣ٔ ثبقس. زا٘ؿتٗ ا٤ٗ ٘ىتٝ ٥٘ع 

تٗ ْطف٥ت ؾب٥ِب٘ٝ  275،000ضـ ؾب٥ِب٘ٝ حبو٣ اظ آٖ اؾت وٝ تٕب٣ٔ خبِت اؾت وٝ اضلبْ ٔطثٌٛ ثٝ اؾتٟالن زض ٌعا

وبضذب٘ٝ ؾٓ وٝ زض ث٥ٗ چٟبض ٌساظٌط تمؿ٥ٓ قسٜ اؾت، ٥٘بظ ثٝ خب٤ٍع٣ٙ٤ زض ََٛ چٟبض ؾبَ ثٗس٢ زاضز ٚ زض ْطف زٚ 

 ؾبَ آغبظ ٣ٔ قٛز.
 

ثطا٢ ٤ه فطا٤ٙس وبٔالً تٛؾٗٝ ثطا٢ پطزاذت حك االٔت٥بظ  "اؾتب٘ساضز نٙٗت٣")ٞـ( ثطضؾ٣ ٞب٢ ٔب ٘كبٖ ٣ٔ زٞس وٝ 

% ثٝ اظاء اضظـ ٞط ٚاحس ٔؽ ت٥ِٛس قسٜ ٣ٔ ثبقس. ثس٣ٟ٤ اؾت وٝ ثب٤س ٔمساض وٕتط٢ ثطا٢ ٤ه فطا٤ٙس  /.٤6بفتٝ زض حسٚز 

ثٝ ّٖت ٞع٤ٙٝ ثؿ٥بض ظ٤بز ٔٛضز ٥٘بظ ثطا٢  ،٥ِؿب٘ؽ ٥ٌط٘سٜالٕ، ٔب ٔٗتمس٤ٓ وٝ احتٕبالً تٛؾٗٝ ٥٘بفتٝ پطزاذت ٌطزز. زض ٚ

٥ِؿب٘ؽ ٥ٌط٘سٜ ٔتمبي٣  ؛ ٣ٙٗ٤ض٢، ٤ه ٥ِؿب٘ؽ وبٔالً پطزاذت قسٜ ضا تمبيب ٣ٔ وٙسا٤ٙستبٖ ثٝ ٤ه ٚال٥ٗت تدبتجس٤ُ فط

 ح٥بت آٖ ذٛاٞس ثٛز.  وُ فطا٤ٙس زض ََٛاظ پطزاذت ٔجّغ ٔمُٛٔ )٤ه لّٓ( ثطا٢ اؾتفبزٜ غ٥ط ٔحسٚز 
 

اظ حمٛق اؾتفبزٜ  ٔب ثٝ اظا٢ ٚاٌصاض٢اؾتب٘ساضز٢ نٙٗت٣ ثطا٢  ،زض نٙٗت ٔؽ ازٖب وطز وٝ ٣ٕ٘ تٛاٖ ثٝ ٘ٓط ٔب،

چطا وٝ اذتطأ زوتط ٞبٔفط٤ع ثب ا٤ٗ  ،. أب، حك ٔعثٛض لُٗبً اضظق٣ زاضزٚخٛز زاقتٝ ثبقس ®CuprOzٖالٔت تدبض٢ 

ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ثب ثٟطٜ ٔٙس٢ اظ  وٝ ذٛز اذتطأ اظ آٖ ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت ٞب٣٤ لبث٥ّت ثٝ ّٖتٚ ا٤ٗ قٙبذتٝ قسٜ اؾت  ٘بْ

تٛؾٗٝ  1900ثطٚوٗ ٥ُٞ زض اٚا٤ُ  اؾتطا٥ِب ثٝ ذبَط فطا٤ٙس قٙبٚضؾبظ٢ ثطا٢ خسا ؾبظ٢ وب٣٘ ٞب وٝ زض أت٥بظ قٟطت

ٌؿتطزٜ تط٤ٗ ضٚـ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض خٟبٖ ثطا٢ اؾترطاج ٔٛاز ٔٗس٣٘  ،زازٜ قس. )قٕب ٥ُّٗٔس وٝ ضٚـ قٙبٚضؾبظ٢

 قس(. 
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اظ آٟ٘ب  ٔتٗبز٣ِ)ٚ( ٔالحًبت ٔت٣ٖٛٙ زض اضظ٤بث٣ پ٤ٛف قٙبؾ٣ ٤ه وبضذب٘ٝ فطاٚضـ ٔؽ زذ٥ُ ٞؿتٙس ٚ زضن ٘ؿجتبً 

الظْ اؾت. ا٤ٗ ٖٛأُ  "تح٥ُّ ته٥ٕٓ"اؾتفبزٜ زض  ثٕٙٓٛضٔٙبؾت  "ٞب٢ حسؾ٣ تر٥ٕٗ"ثطا٢ ا٤دبز تٛا٘ب٣٤ِ ا٘دبْ 

 قبُٔ:
 

 پ٤ٛف قٙبؾ٣ وبضذب٘ٝ ٔؽ
 

 (H2SO4)٤ببظاض ؾِٛفٛض ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ؾطٔب٤ٝ ا٢ ـ ث

 ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ثٟطٜ ثطزاض٢ ـ ٔٙجٕ ؾًٙ آٞه

 ٔب٥ٞت ٟ٘كتٝ وب٘ؿ٣ٍٙ ـ زفٕ ثبَّٝ ٞب

 ا٘ساظٜ وبضذب٘ٝ ـ و٥ف٥ت ٔؽ ت٥ِٛس٢

 ََٛ ٖٕط وبضذب٘ٝ ـ اؾتب٘ساضزٞب٢ آِٛز٣ٌ
 

 "ت٥٥ٗٗ وٓ ٚ و٥ف"ثطا٢ وٕه ثٝ قطٚٔ  "تر٥ٕٗ حسؾ٣"٤بفتٗ ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ٔف٥س ا٘ٛأ ز٤ٍط٢ اظ وبضذب٘ٝ ٞب ؾرت اؾت. اظ ٤ه 

ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ؾطٔب٤ٝ ا٢ اؾتفبزٜ ٣ٔ و٥ٙٓ. ٘هت تد٥ٟعات آِٛز٣ٌ قٙبذتٝ قسٜ ثطا٢ ٤ه وبضذب٘ٝ ثب حدٓ ت٥ِٛس ؾب٥ِب٘ٝ 

 زالض آٔط٤ىب ثٝ اظا٢ ٞط تٗ ٣ٔ ثبقس. 300زاقتٝ ثبقس وٝ ٔٗبزَ  ٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب ٞع٤ٙٝ 30تٗ ثب٤س  100،000
 

زض ذهٛل ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ثٟطٜ ثطزاض٢، ٖٛأُ ان٣ّ ٖجبضتٙس اظ: ٚاوٙكٍطٞب، أىب٘بت ضفب٣ٞ ٚ خب٘ج٣، وبضوٙبٖ ٚ ٍٟ٘ساض٢. ٔب 

 ٞب٢ ٔٗبزَ فطي٣ ٘جٛزٜ ا٤ٓ.لبزض ثٝ تر٥ٕٗ ٞب٢ ٔف٥س٢ ثطا٢ ٞع٤ٙٝ ٞب٢ ثٟطٜ ثطزاض٢ ا٘ٛأ ز٤ٍط٢ اظ وبضذب٘ٝ ٞب ٚ ٞع٤ٙٝ 
 

    ا٘ساظٜ پ٥ف ث٣ٙ٥ قسٜ ٟ٘كتٝ وب٘ؿ٣ٍٙ  ،ٔب٥ٞت ٟ٘كتٝ وب٘ؿ٣ٍٙ زض َطاح٣ ٤ه وبضذب٘ٝ ا٥ٕٞت زاضز. ٘ىتٝ ثب ا٥ٕٞت زض ا٤ٙدب

ا٘ٛأ  ٥ٔبٖزض  ،٣ٔ ثبقس وٝ ٔب ضا ثٝ ا٘ساظٜ وبضذب٘ٝ ٚ ََٛ ٖٕط آٖ ٞسا٤ت ٣ٔ ٕ٘ب٤س. ٕٔىٗ اؾت نطفٝ خ٣٤ٛ ثٝ ٔم٥بؼ

ثطا٢ ٔثبَ ٥ٞسضٚٔتبِٛضغ٢ )اظ لج٥ُ فطا٤ٙس زوتط ٞبٔفط٤ع( زض ٔمبثُ پ٥طٚٔتبِٛضغ٢ )اظ  ،وبضذب٘ٝ ٞب ٔتفبٚت ثبقس ظ٣ أرتّف

 لج٥ُ ٌساظٌط(.
 

ٔٛي٣ٖٛ وٝ ٕٞچ٥ٙٗ زض فطا٤ٙس ته٥ٕٓ ٥ٌط٢ ثطا٢ وبضذب٘ٝ ٔؽ زض ٘ٓط ٌطفتٝ ٣ٔ قٛز، ثبظاض ٔحهٛالت فط٣ٖ اؾت. ثب  

ثٟطٜ ثطزاض٢ نٙٗت٣ اظ خٛٞط ٌٌٛطز  ،زالض آٔط٤ىب ثٝ اظاء ٞط تٗ، چٙب٘چٝ زض ٘عز٤ى٣ 6 تٛخٝ ثٝ ثبظاض خٛٞط ٌٌٛطز زض حسٚز

    ٔىبٖ ذبن٣ ضا ثطا٢ ٤ه وبضذب٘ٝ ٔؽ ثٝ ِحبِ التهبز٢ ٚخٛز زاقتٝ ثبقس، ثٝ ذبَط ٞع٤ٙٝ ٞب٢ حُٕ ٚ ٘مُ، ٣ٔ تٛا٘س

 تٛخ٥ٝ پص٤ط ٕ٘ب٤س.
 

فطا٤ٙس اظ ل٥ٕت، لبث٥ّت زؾتطؾ٣ ٚ و٥ف٥ت ؾًٙ ٌچ ٔٛضز اؾتفبزٜ تبث٥ط . اؾتٔٙجٕ ؾًٙ ٌچ  ،٘ىتٝ ٟٔٓ زض ت٥٥ٗٗ ٔىبٖ وبضذب٘ٝ

٣ٔ پص٤طز. زفٕ ثبَّٝ ٞب٢ ؾِٛفبت وّؿ٥ٓ فطا٤ٙس ٣ٔ تٛا٘س ٔكى٣ّ ظ٤ؿت ٔح٣ُ٥ ضا ثٛخٛز آٚضز. ٤ى٣ اظ قطوت ٞب٢ ٟٔٙسؾ٣ 

ٚخٛز ا٤ٙىٝ ٤ه قطوت وٝ ٔب ثب آٖ نحجت وطزٜ ا٤ٓ، احؿبؼ ٣ٔ وٙس وٝ ٔكى٣ّ زض ذط٤س ؾِٛفبت وّؿ٥ٓ ٚخٛز ٘ساضز ثب 

 پ٥چ٥سٜ تط اؾت. ،ٔٛيٛٔ و٣ٕ اظ آ٘چٝ ٌفتٝ ٣ٔ قٛز ،ٟٔٙسؾ٣ ز٤ٍط احؿبؼ ٣ٔ وٙس
 

ا٤ٗ ٤ه أط ل٣ُٗ ٥٘ؿت وٝ و٥ف٥ت ٔؽ ٘بق٣ اظ ثىبض٥ٌط٢ ا٤ٗ فطا٤ٙس يطٚضتبً  پ٥ف ث٣ٙ٥ ٞب٢ ٟٔٓ زوتط ٞبٔفط٤ع،٣ّٖ ضغٓ 

 ٤ط ثعضي ثبقس. ٔٗبزَ و٥ف٥ت ٔؽ ٘بق٣ اظ فطا٤ٙس ٌساظٌط زض نٛضت فطاٚضـ ٔمبز
 

اؾتب٘ساضزٞب٢ آِٛز٣ٌ ٚ ٞطٌٛ٘ٝ تغ٥٥طات ث٥كتط اؾتب٘ساضزٞب٢ آِٛز٣ٌ زض آ٤ٙسٜ ٖٛأُ ٣ٕٟٔ ثطا٢ ٤ه ت٥ِٛس وٙٙسٜ ٔؽ  اٖٕبَ

س ٣ٔٙ ثبقس. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لجالً ٥٘ع زض ا٤ٗ ٌعاضـ ٌفتٝ قسٜ، ٔب آٔٛذتٝ ا٤ٓ وٝ ثؿ٥بض٢ اظ وبضذب٘ٝ ٞب٢ شٚة ٔٛخٛز ٣ٕ٘ تٛا٘

 س.٢ٙ اوؿ٥س ؾِٛفٛض٢ وٝ لجالً ت٥٥ٗٗ قسٜ ضا ضٖب٤ت وٙاؾتب٘ساضزٞب٢ ز
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 ٤ه ٔجّغ ٔمُٛٔ )٤ه لّٓ( وبٔالً پطزاذت قسٜ ثط ،ثب تٛخٝ ثٝ ا٤ٗ ٖٛأُ، تٛن٥ٝ ٣ٔ و٥ٙٓ وٝ اظ ٥ِؿب٘ؽ ٥ٌط٘س٠ پ٥كٟٙبز٢ ذٛز

قسٖ ثٝ ٔطحّٝ تدبض٢  پَٛ ثب٤س ثٝ ٔحى ٘بئُ ط ٚاحس ٔؽ ت٥ِٛس قسٜ ُٔبِجٝ و٥ٙس.% ثٝ اظا٢ ٞ /.5ٔجٙب٢ حك االٔت٥بظ فطي٣ 

آٔسٜ اؾت، ثطٔجٙب٢ ا٤ٗ تٛن٥ٝ ٣ٔ ثبقس. ٔحبؾجبت ٔب زض ذهٛل ثٟب٢ ٔؽ،  2پطزاذت ٌطزز. ٔحبؾجبت٣ وٝ ش٤الً زض خسَٚ 

      پ٥ٛؾت  ،ؾبَ ثطا٢ ت٥ِٛس تدبض٢ ثط َجك ٕ٘ٛزاض ٌب٘ت 2ثطٔجٙب٢ پ٥ف ث٣ٙ٥ ٞب٢ فٛق اِصوط ٚ ٤ه تبض٤د قطٚٔ زض ْطف 

       ٚ اظ ا٤ٙطٚ ٔب  ٞط ؾبَ اؾت تٗ ثٝ اظا٢ 30،000وٕتط٤ٗ حدٓ التهبز٢ ٤ه ٌساظٌط زض حسٚز ٣ٔ ثبقس. ثٝ ٖم٥سٜ ٔب 

ٞعاض ت٣ٙ ثُٛض  50،000ٞعاض ت٣ٙ ثُٛض ؾب٥ِب٘ٝ،  30،000ٞب٢ ٔجّغ ٔمُٛٔ )٤ه لّٓ( ضا وٝ ٣ٔ تٛاٖ اظ ٤ه وبضذب٘ٝ  پطزاذت

ٕ٘ٛزٜ ا٤ٓ. ََٛ ٖٕط وبضذب٘ٝ ثؿت٣ٍ ثٝ ٥ٔعاٖ وب٘ؿبض،  ٞعاض ت٣ٙ ثُٛض ؾب٥ِب٘ٝ ا٘تٓبض زاقت، ٔحبؾجٝ 100،000ؾب٥ِب٘ٝ ٚ 

 ؾبَ اؾتفبزٜ وطزٜ ا٤ٓ. 15ٚ  10، 5ا٘ساظٜ وبضذب٘ٝ ٚ تمبيب٢ ٔؽ ذٛاٞس زاقت. ٔب اظ ََٛ ٖٕط لبثُ ا٘تٓبض 
 

-ٔحبؾجبت ذٛز ضا ٔجت٣ٙ ثط اضلب٣ٔ حكزض ٥ٖٗ حبَ أب  ،پطزاذت ٔجّغ ٔمُٛٔ )٤ه لّٓ( ضا پ٥كٟٙبز وطز٤ٓ اظ آ٘دب٣٤ وٝ

االٔت٥بظ٢ ٕ٘ٛز٤ٓ، ثٝ ٔٙٓٛض ٔس٘ٓط لطاض زازٖ ا٤ٗ ٚال٥ٗت وٝ قطوت قٕب اظ َط٤ك زض٤بفت ٔجّغ ٔمُٛٔ پَٛ ذٛز ضا ظٚزتط اظ 

% 10َ ٘طخ ترف٥ف اٖٕب ،تٛن٥ٝ ٔب ٔٛافمتٙبٔٝ ٞب٢ حك االٔت٥بظ٢ ثسؾت ٣ٔ آٚضز، ُٔٙم٣ اؾت وٝ ٘طخ ترف٥ف٣ ضا اٖٕبَ ٕ٘ب٥٤ٓ.

 % لطاض زاز٤ٓ. 15طٔجٙب٢ ٔحبؾجبت ذٛز ضا ث زضنس اؾت، أب
 

ثطا٢ ٥ِؿب٘ؽ  ،ٞب٢ ترف٥ف ٔب ثٝ َٛض ٔٙبؾج٣ ض٤ؿه ٔطثَٛٝ ضا ٔٙٗىؽ ٣ٕ٘ وٙس. ٚ ا٤ٗ أط ٕٔىٗ اؾت احؿبؼ و٥ٙس وٝ ٘طخ

 ظ٤طا اظ ٤ه ٥ِؿب٘ؽ ٥ٌط٘سٜ ا٘تٓبض ٣ٔ ضٚز ثٝ خب٢ ا٤ٙىٝ ض٤ؿه پص٤ط ثبقس، اظ آٖ زٚض٢ وٙس.  ،٥ٌط٘سٜ ا٤ٗ فطا٤ٙس ٔهساق زاضز
 

جبِغ ذبن٣ ثؿ٥بض ؾٛزٔٙس ٞب٢ آٔبض٢ ٔٙدّٕٝ ٘ٓط٤ٝ احتٕبالت ٚ ٔٗبزَ ٤م٥ٗ ٣ٔ تٛا٘ٙس زض ت٥٥ٗٗ تٙبؾت ٔ تى٥ٙهثطذ٣ اظ 

زض خّؿٝ ا٢ وٝ ٞفتٝ ثٗس ثطا٢ ثطضؾ٣ ا٤ٗ ٌعاضـ ٚ ثط٘بٔٝ ض٤ع٢ السأبت ثٗس٢ ؾبظٔبٖ ز٣ٞ قسٜ اؾت، زض ا٤ٗ ثبقٙس. 

 ٔٛضز ث٥كتط تجبزَ ٘ٓط ٣ٔ ٕ٘ب٥٤ٓ. 

 

 ٞب٤فال٤ط ا٘س وٛ.
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 2جذيل 
 

 اضظـ ٞب٢ ف٣ّٗ: چكٓ ا٘ساظ أطٚظ
 

 ـ ثٝ ٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب  % حك االٔت٥بظ وٝ زض زٚ ؾبَ آغبظ ٣ٔ قٛز  5/0خط٤بٖ ٥ٗٔٗ 
 

 تٗ ت٥ِٛس ؾب٥ِب٘ٝ ٔؽ  30،000

  ٖٕط وبضذب٘ٝ  ٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب

 ؾبَ 15 ؾبَ 10 ؾبَ 5 ٘طخ ترف٥ف

10% 0.35 0.91 1.8 

15% 0.33 0.86 1.7 

    

 تٗ ت٥ِٛس ؾب٥ِب٘ٝ ٔؽ  50،000

  ٖٕط وبضذب٘ٝ  ٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب

 ؾبَ 15 ؾبَ 10 ؾبَ 5 ٘طخ ترف٥ف

10% 0.58 1.5 3.0 

15% 0.55 1.4 2.8 

    

 تٗ ت٥ِٛس ؾب٥ِب٘ٝ ٔؽ  100،000

  ٖٕط وبضذب٘ٝ  ٥ّ٥ٖٔٛ زالض آٔط٤ىب

 ؾبَ 15 ؾبَ 10 ؾبَ 5 ٘طخ ترف٥ف

10% 1.2 3.0 6.0 

15% 1.1 2.9 5.7 
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 3جذيل 

 

 ومًدار گاوت براي فرايىذ تًسعه
 ها سال 

 ؾٝ ؾبَ ثٗس٢ ؾبَ و٣٘ٛٙ زٚ ؾبَ ٌصقتٝ

 

 اِففبظ 

 تؿت اضظ٤بث٣

اتربش ته٥ٕٓ زض 

ٔٛضز وبضٌبٜ 

 آظٔب٤ك٣

 

 

 ةفبظ 

تؿت وبضٌبٜ 

 آظٔب٤كٍب٣ٞ

 

اتربش ته٥ٕٓ زض 

ٔٛضز وبضذب٘ٝ 

 تدبض٢

 

 

 جفبظ 

٥ِؿب٘ؽ فط٣ٖ 

 وبضذب٘ٝ تدبض٢ 
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 4سىذ 

 ايکر ليميتذ

 

 ٤بززاقت
 

 ثٝ: ث٣ ٔه وٙع٢

 ث٣ ٞبٔفط٤ع "اظ
 

ثب ذٛا٘سٖ ٌعاضـ ٞب٤فال٤طظ ٔتٗدت قسْ.  ٌعاضـ، اضظـ وبغص٢ وٝ ثط ض٢ٚ آٖ ٘ٛقتٝ قسٜ ضا ٘ساضز، نطف ٘ٓط اظ ٞعاضاٖ 

 وطزٜ ا٤س.زالض پ٣ِٛ وٝ ثطا٢ آٖ پطزاذت 
 

زض ٔٛضز زٚ فطا٤ٙس ضلبثت٣ ـ ا٣ِٚ ٤ه تهف٥ٝ وٙٙسٜ ثؿ٥بض ثعضي ٚ ز٤ٍط٢ فطا٤ٙس٢ وٝ اظ ٚاوٙف ٔب  ضا قب٤ٗبت٣ ل٢ٛحسالُ ٔٗ 

)آ٤ب فطا٤ٙس اذ٥طاِصوط  ٙتطَ زضخٝ ٚاوٙف اؾتفبزٜ ٣ٔ وٙس، ق٥ٙسٜ اْ.ٞب٢ ؾبوٗ زض ٤ه ثؿتط ؾ٥بَ ثطا٢ و زض وٙبض لُٗٝ ؾًٙ

ٔبؾت؟( زض نٛضت٣ وٝ ٔجبِغ ظ٤بز٢ ثطا٢ تٛؾٗٝ ٞط ٤ه اظ ا٤ٗ فطا٤ٙسٞب٢ خب٤ٍع٤ٗ ٞع٤ٙٝ قٛز، ا٥ٔس٢  ٘مى ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطأ

 ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقت.  ،ٔٙدّٕٝ ٔب ،ثطا٢ ز٤ٍطاٖ
 

ثبظپؽ ثٕدطز تى٥ُٕ تدبض٢ ؾبظ٢ ٖب٣ِ اؾت. ثب٤س ثٝ قٕب ٤بزآٚض قْٛ وٝ ا٤ٙدب٘ت حك  ،ؾرٗ ٌفتٗ اظ پطزاذت ٔجّغ٣ ٔمُٛٔ

وت ٔب تٛؾٍ ٔكبٚض٤ٗ زاضْ.  ثٝ ٔٛاظات ا٤ٙىٝ ؾطٔب٤ٝ قط ز٤ٍط ؾبَ 2ٞعاض زالض زض  100،000ؾٟبْ ذٛز ضا زض اظا٢  زازٖ

ٞعاض زالض ثطا٢ قٕب ؾرت ذٛاٞس  100،000ٔب٘ٙس ٞب٤فال٤طظ ٚ ٚو٥الٖ ٌٛا٥ٞٙبٔٝ اذتطأ ثٝ ٞسض ٣ٔ ضٚز، تب٥ٔٗ  تبٖ ٌطاٖ ل٥ٕت

 ،وٝ ؾٟبٔتبٖو٥ٙس ُ زض٤بفت ٕ٘ب٥٤س ٤ب ثٝ ا٘ساظٜ وبف٣ ٔٛافمتٙبٔٝ ٔحى٣ٕ ضا ٔٙٗمس ثٛز، ٍٔط ا٤ٙىٝ پ٥ف پطزاذت٣ ضا ثٝ ٞط قى

 ٤ه ٔجّغ ٔمُٛٔ ٔؿتم٥ٓ ٚ حك االٔت٥بظ ثط ت٥ِٛس اؾت. ،اضظق٣ ث٥كتط اظ اضظـ ثبظذط٤س پ٥سا وٙس. ثٝ ٘ٓط ٔٗ، ٥٘بظ ٔب
 

         حٕب٤ت٣ ثطذٛضزاض ٣ٔ ق٤ٛٓ؟ آ٤ب  ظ چٝثط٘بٔٝ آظٔب٤ف ٚ ثىبض٥ٌط٢ فطا٤ٙس ضا پ٥ف ٘جطز، ٔب ا ،ثٝ ٞط قىُ ،چٙب٘چٝ ؾٓ

     ، آ٤ب حك ضا زاقتٝ ثبق٣ٔٓ٥ تٛا٥٘ٓ ؾٓ ضا وٙبض ٌصاقتٝ ٚ ٥ِؿب٘ؽ آ٘طا ثٝ قرم ز٤ٍط٢ ٚاٌصاض و٥ٙٓ ٤ب ثفطٚق٥ٓ؟ اٌط ا٤ٗ 

چٝ ٞب چٝ ٞب٢ "ٖ ٣ٔ تٛا٥٘ٓ زا٘ف ف٣ٙ، َطح وبضذب٘ٝ ٚ غ٥طٜ ضا ثفطٚق٥ٓ؟ ُٕٔئٙبً قٕب اٌط ثٝ خب٢ آٖ ٞٙطٔٙساٖ حمٝ ثبظ ثب آ

 اال أط٢ ل٣ُٗ، ثٝ ز٘جبَ ٤ه ٔكبٚض ذٛة ٥ِؿب٘ؽ ثٛز٤س، زض ٔٛل٥ٗت ثٟتط٢ لطاض زاقت٥س.  ،وٝ ٞط چ٥ع٢ ٞؿتٙس "ل٥ُٗت
 

 ضآٔس زض ؾٓثبظا، ضف٥ك لس٣ٕ٤، ٞط وبض٢ وٝ ا٘دبْ ز٥ٞس، آ٘طا ثسٖٚ ٔٗ ا٘دبْ ذٛا٥ٞس زاز. ٔٗ ٤ه ٔمبْ پػٚٞك٣ ثؿ٥بض پط ز

 ثٝ ٔبٕ٘ اظ ٔكبٚضٜ ذبضج اظ قطوت ٣ٔ ثبقس ٚ لبزض ،آت٣ ا٤ٙدب ضا تطن ذٛاٞٓ ٕ٘ٛز. لطاضزاز ٔٗ ثب آٟ٘بلجَٛ وطزٜ اْ ٚ زض ٔبٜ 

٤بض٢ ضؾب٘سٖ ثٝ قٕب ٣ٕ٘ ثبقٓ. ا٤ٗ ثس٤ٗ ٔٗٙب ٥٘ؿت وٝ فىط ٣ٔ وٙٓ فطا٤ٙس، فٙبٚض٢ ذٛث٣ ٣ٕ٘ ثبقس ـ ٔٗ ثٝ ذٛة ثٛزٖ آٖ 

 ثبٚض زاضْ. 
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  برنامه توضيحي كارگاه آموزشي 7.6     

 

 مزيري بز حمًق مالىيت فىزي ي اوتمال فىايري                يه ساػت

  

 آمادٌ ساسي بزاي ليساوس فىايري:                يه ساػت

 آثار راَبزدي بزاي تجارت َا، مىبغ يابي داروذگان فىايري                     

 ي دستزسي بٍ فىايري مىاسب، وًضص بايستٍ                     

  

 آمادٌ ساسي بزاي ليساوس فىايري:                يه ساػت

 تحػيل اطالػات در مًرد فىايري حمايت وطذٌ                     

  

 دستيابي بٍ فىايري مىاسب: اثبات                يه ساػت

  

 اوتمال فىايري: گشيىٍ َاي تجاريِ راَبزدي                يه ساػت

  

 ارسش گذاري فىايري:                دي ساػت

 ارسيابي بستٍ َاي فىايري                     

 ػىًان دارائي ضزوتارسيابي فىايري بٍ                      

 ريش َاي ارسش گذاري                     

  

 مزيري بز تزتيبات لزاردادي اغلي بزاي اوتمال ي تحػيل مالىيت فىزي:                يه ساػت

 مًافمتىامٍ ليساوس                     

 لزاردادَاي فزاوطيش، ومايىذگي ي تًسيغ                     

 لزاردادَاي سزمايٍ گذاري مطتزن                     

                 

 وىات اساسي مًافمتىامٍ َاي ليساوس:                 يه ساػت

 مًضًع، للمزي، للمزي جغزافيايي، اوحػار، مذت، تىميل َا، مالحضات مالي ي غيزٌ                      

 ممزرات مؼيه مزبًط بٍ گًاَيىامٍ َاي اختزاع، ػالئم تجاري، داوص فىيرييٍ َا ي                      

  

 وىات اساسي مًافمتىامٍ َاي ليساوس:                 يه ساػت

 لاوًن حاوم                     

 حل ي فػل اختالف                                    

  

 مُارت َاي مذاوزٌ                يه ساػت

  

 مُارت َاي مذاوزٌ                يه ساػت

  

 آمادٌ ساسي بزاي مذاوزٌ، اجزا ي ساسماوذَي مًرد ضىاسي َا                دي ساػت

  

 : مذاوزٌ ي تذييه مًافمتىامٍ َاي ليساوس1مًرد ضىاسي ضمارٌ                 يه ريس

 پايان ديرٌمزير ي                

  

 : مذاوزٌ ي تذييه مًافمتىامٍ َاي ليساوس2مًرد ضىاسي ضمارٌ                 يه ريس

  ديرٌمزير ي پايان                
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 توضيحات
 

 آمادگي ــ
 

سٍ ريس وخست دربزداروذٌ مجمًػٍ اي اس تؼليمات بز ريي مًضًػات تؼييه ضذٌ با َذف 

اغًل وخستيه مًرد وياس بزاي دي ريس بؼذي مذاوزات مي باضذ. بىابزايه تؼليمات سٍ  سشآمً

ريس ايل ضامل مباوي مالىيت فىزي ي ليساوس، اَميت وًضص بايستٍ ي در ايه خػًظ اَميت 

جستجًي اطالػات گًاَيىامٍ اختزاع، ابشار متىًع ارسش گذاري فىايري، مزيري بز طزق متىًع 

اغًل يه مًافمتىامٍ ليساوس مي باضذ. بؼذ اس آن، دي جلسٍ بٍ بحث  ،تؼالب آناوتمال فىايري ي م

مذاوزٌ اختػاظ مي يابذ. با ايه پيص سميىٍ، ضزوت وىىذگان داوص وىتٍ َاي ي  پىذ َادر مًرد 

      خًبي اس مًضًػات وليذي خًاَىذ داضت ي بٍ خًبي بزاي ضزيع تمزيه مذاوزٌ خًد آمادٌ

 ضذٌ اوذ. 
 

 ذاوزٌ ــ تمزيه م
 

ضزوت وىىذگان بٍ تيم َاي ليساوس دَىذٌ ي ليساوس گيزوذٌ تمسيم مي ضًوذ. بطًر ايذٌ آل، َز 

بايذ بٍ  اس اػضاء تيم بايذ پىج ضزوت وىىذٌ داضتٍ باضذ. َز يه بايذ ومطي را پذيزا ضًوذ. يىي

. بميٍ بايذ، بزاي مثال، ػىًان رَبز تؼييه گزدد تا ابتذائاً مسًيليت ادارٌ مذاوزات را بز ػُذٌ بگيزد

ومص َاي وىتزل وىىذٌ مالي، وارضىاس حمًلي، حسابذار، وارضىاس فىي وٍ بطًر اساسي بزاي 

جىبٍ َاي خاظ مًافمتىامٍ مسًيليت دارد ي در مًالؼي وٍ جىبٍ َاي مشبًر بٍ مذاوزات مزبًط 

دادٌ مي ضًد ي اس آوُا  ضًوذ، وظزات خًد را در مذاوزات ارائٍ مي دَذ. مًرد ضىاسي َا بٍ تيم َا

 اوتظار مي ريد وٍ بزاي مباحثٍ غبح ريس بؼذ آمادٌ ضًوذ. 
 

در ريس تمزيه مذاوزٌ، ضزوت وىىذگان بايذ غبح را در وىار اػضاي تيم خًد ي مباحثٍ بز ريي 

        اَذاف ي راَبزد مذاوزٌ بگذراوىذ. در طًل ايه تمزيه، آوُا بايذ اس سىذ سزفػل َاي 

ٍ بمىظًر تؼييه دستايرد َاي مزجح خًد اس مذاوزات استفادٌ وىىذ. َمچىيه بايذ اوتظارات مًافمتىام

ي مخالفت َاي طزف ديگز را پيص بيىي وزدٌ ي بزاي آوُا آمادٌ ضًوذ. آوُا بايذ تالش ومايىذ وٍ بز 

بٍ وحًي وٍ مًضًػات اساسي مًرد بحث  ،ريي َز فمزٌ اس سز فػل َاي مًافمتىامٍ وار وىىذ

 ار گزفتٍ باضذ. لز
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ي با استفادٌ اس سىذ  آغاس مي ومايذرا  يارد مذاوزٌ ضًوذ ي رَبز گفتگًبايذ در بؼذ اس ظُز، 

تيم را بٍ جلً بزدٌ ي مًضًػات مختلف را بٍ َم تيمي َاي متخػع  ،سزفػل َاي مًافمتىامٍ

وىىذ وٍ بٍ خًد با تًجٍ بٍ سميىٍ َاي مخػًظ بٍ آوُا ارجاع مي دَذ. َز دي تيم تالش مي 

 تًافمي بزد ـ بزد دست يابىذ. در غًرت وائل آمذن بٍ تًافك، سىذي را امضاء خًاَىذ ومًد. 
 

سماوي وٍ تمامي تيم َا بٍ تًافمي رضايت بخص وائل ضذوذ يا مطخع ضًد وٍ تًافمي در وار 

وخًاَذ بًد، فزا خًاوذٌ مي ضًوذ وٍ بزاي تمامي ضزوت وىىذگان وارگزيٌ در خػًظ ايىىٍ اس 

وجا وار خًد را ضزيع وزدٌ ي بٍ وجا ختم ضذٌ، تًضيحاتي را ارائٍ وىىذ. بٍ ػبارت ديگز، تًافك 

ػاللٍ يا سىاريًي ايذٌ آل آوُا چٍ بًدٌ ي ايىىٍ آيا بٍ ايذٌ آل خًد دست يافتٍ اوذ. اگز وٍ،  مًرد

لزارداد اوؼمادي آوُا چٍ بًدٌ ي ايىىٍ آيا اس آن راضي بًدٌ اوذ. چٍ مًاردي را ياگذار وزدٌ ي چٍ 

ه اس گزيٌ َاي مًاردي را بذست آيردٌ اوذ. اس ايه فزايىذ چٍ چيشي را آمًختٍ اوذ. يلتي وٍ َز ي

تىًع  مي تًاوىذليساوس دَىذٌ ي ليساوس گيزوذٌ تًافمات خًد را ارائٍ ومًدوذ، ضزوت وىىذگان 

ي ضزيع بٍ  را درن وزدٌ مي باضىذ ىٍ دربزداروذٌ ضزيط ي ليًد متىًػيي ايىيسيغ مؼامالت 

 .مىؼمذ ضًد متؼذدي بٍ اضىالمي تًاوذ  بزد ـ بزد مًافمتىامًٍاَىذ ومًد وٍ ايه امز خ تطخيع
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 سازمان جهاني مالكيت فكري )وايپو(

   

يايپً يك ساصمان تيه الذيلي دس وظام ساصمان َاي ملل متحذ 

حصًل اطميىان اص مًسد حمايت  ايه ساصمانمي تاشذ. َذف 

لشاس گشفته حمًق پذيذآيسوذگان ي مالكيه داسائي َاي فكشي 

تٍ سسميت ي ايىكٍ مختشعيه ي وًيسىذگان است تطًس جُاوي 

      شىاختٍ شذٌ ي ما تٍ اصائي سا تٍ خاطش اتتكاسشان دسيافت

 مي داسوذ. 

 

مامًسيت يايپً تشًيك آفشيىش، اوتشاس، استفادٌ ي حمايت اص 

رَه تششي تشاي پيششفت التصادي، فشَىگي ي اجتماعي آثاس 

 كل اتىاء تشش اص طشيك تعاين تيه المللي مي تاشذ. 

 

يايپً، دس كىاس مًاسد ديگش، ادغام مذيشيت مالكيت فكشي سا دس 

       سياست تًسعٍ ملي ي ساَثشد تجاسي ششكت َا تشييج 

س خاص، مي ومايذ. تىاتشايه، يايپً دس تًسعٍ التصاد ملي، تطً

گزاس دس حال كمتش تًسعٍ يافتٍ يا  دس حال تًسعٍ، التصادَاي

اص طشيك تشًيك استفادٌ مًثش اص وظام مالكيت فكشي تشاي 

تُثًد سلاتت پزيشي آوُا دس تمًيت ظشفيت فىايساوٍ آوُا ي 

  ومايذ.  سَاي داخلي ي صادساتي مشاسكت ميتاصا
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 مركس تجارت جهاني )آي تي سي( 
 

آي تي سي يك آژاوس تششيك مساعي فىي صيش وظش كىفشاوس 

تجاست ي تًسعٍ ساصمان ملل متحذ )آوكتاد( ي ساصمان تجاست 

تًسعٍ تجاسي  ساصمان گشايعملياتي ي جُاوي تشاي جًاوة 

 است. 

 

، تٍ ييژٌ ص التصادَاي دس حال تًسعٍ ي گزاسآي تي سي ا

عمل پًشاوذن تخش َاي تجاسي آوُا، دس تالششان تشاي جامٍ 

  تٍ تمامي تًاومىذي َاي تالمًٌ تشاي تًسعٍ صادسات ي تُثًد

 ياسدات پشتيثاوي مي ومايذ. ومًدن اداسٌ

 

 آي تي سي دس شش صميىٍ فعاليت مي ومايذ:

 

 تًسعٍ فشايسدٌ ي تاصاس 

 تًسعٍ خذمات پشتيثاوي تجاسي 

 اطالعات تجاسي 

 تًسعٍ مىاتع اوساوي 

  الملليمذيشيت خشيذ ي عشضٍ تيه 

 اسصياتي وياصَا، طشاحي تشوامٍ تشاي سيوك تجاسي 
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