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اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى زض ضاؾتبي تكَیك ثجت ذالليتّبي فىطي ،پيكطفت حطفِاي هحممبى ،ثْطُ ثطزاضي ٍ
تدبضيؾبظي اثساٖبت ذَز آیيي ًبهِاي ثِ قطح ظیط تسٍیي ًوَزُ اؾت :

 -1هقذهِ تَجيْي
اهزٍسُ حوايت اس حقَق هالكيت فكزي در خلق ًَآٍريّاي جذيذ ٍ حوايت ٍ تشَيق هبذعيي ًقش
عوذُاي را بزعْذُ دارد .اّويت شٌاسايي ٍ حوايت اس ايي ًَع حقَق در خظَص ابذاعات دارٍيي ٍ
فٌاٍريّاي سيستي بارستز است.
اثساٖبت زض ذهَل زاضٍّب ٍ فٌبٍضيّبي ظیؿتي ًيبظهٌس ّعیٌِّبي فطاٍاًي اؾت ٍ اگط حوبیت هٌبؾجي اظ ایي
ًَٔ اثساٖبت نَضت ًگيطز ،ضلجب هوىي اؾت ثسٍى پطزاذت ّيچگًَِ ّعیٌِاي اظ زاًف ٍ اَالٖبت
ٍذالليتّبي فىطي هجسٖيي ٍالٗي اؾتفبزُ وٌٌس ٍ زض ًتيدِ ثسٍى ّيچ گًَِ تحميمي ثِ ًتبیدي وِ حبنل
ظحوبت چٌسیي ؾبلِ افطاز زیگط اؾت ،زؾت یبثٌس.
حمَق هبلىيت فىطي ثب ایدبز پتٌت ٍ اًحهبض ثْطُثطزاضي ثطاي هجسٔ  ،اًگيعُّبي الظم ثطاي ازاهِ فٗبليت هجسٔ،
ثبظگكت ؾطهبیِ ثِ هجسٔ ٍ اهىبى تحميك ٍ تَؾِٗ ثيكتط اظ ضاُ زضآهس حبنلِ اظ اثسأ ضا فطاّن هيوٌس.
ًىتِ قبیبى شوط ایي اؾت وِ وؿت پتٌت تٌْب ظهبًي زاضاي اضظـ ثِ ٍیػُ اضظـ هبزي اؾت وِ ثتَاى اظ آى
ثْطُثطزاضي تدبضي ًوَز.

 -2اّذاف
اّساف هْن اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى اظتسٍیي آیيي ًبهِ حبيط ٖجبضت اؾت اظ
-1اًتكبض زاًف ٍ اثساٖبت
 -2اُٖبي هدَظ ثْطُثطزاضي ثِ نٌٗت ثطاي ثِ وبضگيطي ٖولي اظ اثساٖبت
-3وؿت زضآهس ثطاي تحميك ٍ آهَظـ ثيكتط ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثبیس ؾْن هٌهفبًِ اي ًيع ثِ هحمميي تٗلك گيطز.
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-4تًويي ایي وِ اّساف حوبیتوٌٌسگبى هبلي ثطآٍضزُ هيقَز.
 -5تكَیك ٍاَالٔضؾبًي ثِ هحمميي ثطاي اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن پتٌت ٍ خلَگيطي اظ ّطگًَِ تجٗيى زض ثْطُثطزاضي
اظ ایي ؾيؿتن ٍ لبًًَوٌسؾبظي فطایٌس ثجت پتٌت.

 -1بخش اٍل :تعاريف
ایي آیيي ًبهِ زض ذهَل تحميمبت ،هَاز ٍ اثساٖبت ذلك قسُ ثِ ٍؾيلِ وليِ هحمميي ٍ هجسٖيي اًؿتيتَ
پبؾتَضایطاى اٖن اظ اؾترساهي ٍ لطاضزازي ٍیب اقربل ّوىبض زض پطٍغُّب ٍ ؾبیطاقربني وِ اظ هَاز ،اهىبًبت
ٍ ؾطهبیِگصاضيّبي اًؿتيتَ پبؾتَضایطاى اؾتفبزُ وطزُ ثبقٌس لبثل اٖوبل هيثبقس.

 1-1دارايي فكزي ()Intellectual Property
ثِ زاضایيّبي حبنل اظ ذالليتّبي فىطي اًؿبى اَالق هيگطزز وِ ٖوستبً زض زٍ ظهيٌِ ولي نٌٗتي (ًٓيط
اذتطاٖبتَ ،طحّبي نٌٗتيٖ ،الئن ٍ ًبمّبي تدبضي) ٍ ازثي ٍ ٌّطي (ًٓيط آثبض هىتَةً ،طمافعاضّبي ضایبًِ
اي ،هَؾيمي ،قٗط ،فيلن ٍ هدؿوِؾبظي) هيثبقس.

 2-1ابذاع (اختزاع))Invention( ،
ثطاؾبؼ ؾيبؾت پتٌت اًؿتيتَ پبؾتَضایطاى ّطگًَِ اثساٖي ثبیس ثِ گطٍُ هسیطیت پتٌت اٖالم قَز .اثسأ هيتَاًس
ّطگًَِ تَليس ٍ هبزُ خسیس ،ؾبذت هَاز ،تطويجبت قيويبیي ،هيىطٍاضگبًيؿنّبّ،طتَؾِٗاي زض زاًف همسم،
وبضثطز خسیس ثطاي هَاز اظ لجل قٌبذتِ قسُ ثبقس.
اثسأ ،هحهَل یب فطآیٌسي اؾت وِ ضاُ ًَیٌي ضا خْت اًدبم وبضي ٍ یب ضاُ حل فٌي خسیسي ضا ثطاي حل
هكىلي اضائِ هيًوبیس .اثسأ ٖالٍُ ثط خسیس ثَزى زض خْبى ،ثبیس زاضاي هطحلِ اثتىبضي ثَزُ ٍ وبضثطزي تلمي
قَز (.هطحلِ اثتىبضي یٌٗي ثطاي ّوىبضاى هجسٔ ٖ،ولي ؾْل ٍ ثسیْي ًجبقس ٍ وبضثطزي ثَزى یٌٗي ایٌىِ فطاتط
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اظ ایسُ ثبقس ٍ ثتَاى اثسأ ضا زض هميبؼ نٌٗتي اخطا ًوَز .).اذتطأ هَضز ازٖب ًجبیس اظ ههبزیك هَاضز غيطلبثل
ثجت هٌسضج زض لبًَى ثبقس.

 3-1هبذع (هختزع))Inventor( ،
هجسٔ زض ایي آیييًبهِ ثِ قرهي اَالق هيگطزز وِ ثِ ََض هؿتمل ٍانيل ؾْوي زض ایدبز اثسأ ٍ یب حسالل
یىي اظ ازٖبّبي اثسأ زاقتِ ثبقس ،ثٌبثطایي؛ زؾتيبضاًي وِ تٌْب َجك ضاٌّوبیيّبي قرم ثبلثي الساهبتي ضا
اًدبمزٌّس هكوَل ایي آیييًبهِ ًويگطزًس.زض َطحّبي تحميمبتي ههَة ،هدطي پطٍغُ شي ًفٕ انلي
ذَاّسثَز.
هجسٔ زض فطآیٌس ثجت ٍ تدبضيؾبظي اثسأ ًمف ٖوسُاي زاضز ٍ ثطاي ٖولىطز هَثط ایي فطآیٌس ّوىبضي ثيي
هجسٔ ٍ گطٍُ هسیطیت العاهي هيثبقس.

 4-1گَاّيٌاهِ اختزاع ()Patent
ٖجبضت اظ ؾٌسي اؾت وِ هتًوي گَاّي حمي اًحهبضي وِ زض لجبل افكبي خعئيبت فٌي یه اذتطأ ثطاي
ٖوَم ،ثطاي یه زٍضُ ظهبًي هحسٍز (هٗوَالً  20ؾبلِ) ثِ هبله اذتطأ اُٖبء هيگطزز ٍ الجتِ زض وكَض یب
وكَضّبیي هٗتجط اؾت وِ ایي اذتطأ زض آًْب ثِ ثجت ضؾيسُ ثبقس .زاضًسُ گَاّيٌبهِ اذتطأ ،حمي اًحهبضي
خْت تَليس ،تَظیٕ ،اؾتفبزُ ٍ یب ٍاگصاضي ًتيدِ اذتطأ ذَز هيثبقس .پؽ اظ اًمًبي هست ظهبى اٖتجبض
گَاّيٌبهِ اذتطأٖ ،وَم هيتَاًٌس اظ ًتبیح آى ثِ نَضت ضایگبى اؾتفبزُ ًوبیٌس.

 5-1گزٍُ هذيزيت هالكيت فكزي
گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ،هؿئَل اْْبضًٓط ٍ پيگيطي ٍ ضاٌّوبیي هجسٖيي زض هطحلِ اٍليِ ثجت پتٌت
هيثبقٌس .ایي گطٍُ قبهل افطاز هترهم زض ظهيٌِ اهىبى ؾٌدي ،خؿتدَ ٍفبیل پتٌت ،هترههيي حمَق
هبلىيت فىطي ٍافطاز هترهم فٌي هيثبقس وِ ثِ پيكٌْبز هسیط زفتط هبلىيت فىطي ٍ تبئيس هٗبًٍت پػٍّكي ٍ
ثب حىن ضیبؾت اًؿتيتَ پبؾتَض تٗييي هيگطزز.
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 6-1شَراي بزرسي قابليت ثبت ًَآٍري
قَضاي ثطضؾي لبثليت ثجت ًَآٍضي ،هطخٕ تدسیسًٓط ٍ اٖتطاو ثِ اْْبضًٓطّبي گطٍُ هسیطیت پتٌت زض
ذهَل لبثليت ثجت ٍتدبضي ؾبظي اثساٖبت هيثبقس .اًٖبي ایي قَضا ( وِ اظ افطاز هبّطٍ یب هطتجٍ زض ظهيٌِ
اثسأ هَضز ًٓط هيثبقٌس) ،ثب ًٓط هٗبًٍت هحتطم پػٍّكي ٍحىن ضیبؾت هحتطم اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى تٗييي
هيقًَس ًٍٓط اوثطیت اًٖبي وويتِ زض هَاضز اضخبٖي اظ ؾَي هجسٔ ٍ یب گطٍُ هسیطیت پتٌت لُٗي ذَاّسثَز.
ایي قَضا ثب ًٓط ضیبؾت هحتطم اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ یب ًوبیٌسُ ایكبى (هٗبًٍت پػّكي) تكىيل ٍ ازاضُ
هيقَز.
تجهطُ  :اًٖبي ایي قَضا هتكىل اظ ضیبؾت اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ،هٗبًٍت پػٍّكي ،هٗبًٍت تَليس،
هٗبًٍت پكتيجبًي ،هسیط زفتط هبلىيت فىطي ،هسیط زفتط ثبظاضیبثي ٍ اًتمبل تىٌَلَغي ،هسیط حَظُ پػٍّكي،
هسیط ثرف ً 2 ٍ R&Dفط اظ هترههيي حَظُ ٖلَم ظیؿتي ثِ پيكٌْبز هٗبًٍت پػٍّكي ٍ ثبحىن
ضیبؾت اًؿتيتَ ذَاّسثَز.

 7-1فزم افشاء ابذاع
هؿترسهيي اًؿتيتَ پبؾتَضایطاى ،افطازي وِ هؿترسم ایي اًؿتيتَ ًيؿتٌس ٍلي اظ اهىبًبت اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى
اؾتفبزُ هيوٌٌس ٍوؿبًي وِ پبزاـ ،اهتيبظ ٍیب اظ ثَزخِ اًؿتيتَپبؾتَضایطاى اؾتفبزُ هيوٌٌس ثبیس فطم افكبء اذتطأ
اًؿتيتَپبؾتَضایطاى ضا ثطاي اثسأ ذَز پطًوبیٌس .ثطاؾبؼ ایي ؾٌس اثساٖبت هتٗلك ثِ اًؿتيتَپبؾتَض ایطاى هيقَز.
ایي افكبء هَاضزي ضا وِ ثسٍى اؾتفبزُ اظ تدْيعات اًؿتيتَ ٍ تٌْب ثط اؾبؼ هكبٍضُ ذلك هيگطزز ضا زض
ثطًويگيطز.
وليِ اقربل فَق الصوط ثط اؾبؼ ایي آیييًبهِ هتْٗس هيگطزًس وِ فَضاً اًؿتيتَ ضا اظ اثسأ ذَز هُلٕ ؾبظًٌس ٍ
زض َٖو ایي افكبء اظ ؾْوي اظ ضٍیبلتي (حكاالذتطأ) ًبقي اظ تدبضي ؾبظي اثسأ ثْطُهٌس گطزًس  .ثسیْي
اؾت زض وليِ هَاضز ثبیس حمَق هٌَٗي هجسٖيي حفّ قَز(.زض اؾٌبز اذتطأً ،بم هجسٖيي شوط ذَاّس قس).
اقربني وِ ٖالٍُ ثط اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى زض ذبضج اظ ایي اًؿتيتَ ًيع فٗبليت هيوٌٌس ثبیس تَخِ زاقتِ ثبقٌس
ًجبیس حمَق پتٌت اًؿتيتَ پبؾتَضایطاى وِ هكوَل ایي آیييًبهِ هيگطزز ضا ًمى ًوبیٌس.
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ٍ 8-1اگذاري اهتياس بْزُبزداري اس دارايي فكزي ()Licensing
لطاضزازي اؾت ثيي هبله زاضایي فىطي ٍ هتمبيي ثْطُثطزاضي اظ آى زاضایي وِ ثِهَخت آى لطاضزاز ،هتمبيي زض
لجبل پطزاذت هجلغي (ثِ نَضت زضنسي اظ زضآهس ذبلم حبنل اظ فطٍـ هحهَل ( ٍ )Royaltyیب هجلغي
ثبثت) ،هدَظ ثْطُثطزاضي اظ زاضایي فىطي ضا ثسؾت هيآٍضز.

 9-1حقاالهتياس ()Royalty
حكاالذتطأٖ ،جبضت اؾت اظزضآهسحبنلِ اظ اثساٖبت اظ َطیك تدبضيؾبظي اثساٖبت وِ ثِ ََض هٌهفبًِ هبثيي
اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ هجسٔ تؿْين هيقَز.
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 -2بخش دٍم :هالكيت دارائيّاي فكزي
 .1اثساٖبت هكوَل یىي اظ هَاضز شیل اظ لحبِ حمَق هبزي ٍ هٌَٗي هتٗلك ثِ اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ
هرتطٔ ذَاّس ثَز ٍهمطضات ایي آیيي ًبهِ ثط آى حبون ذَاّس قس.
 1.1اثسأ زض للوطٍي ٍْبیف اؾترساهي هرتطٔ ٍ یب زض َي اخطاي تْٗسات ّط لطاضزاز زیگطي ثب
اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى حبنل قسُ ثبقس (.ثِ ٌَٖاى ًوًَِ زض لطاضزاز اؾترسام ،اثساٖبت ثِ ٍخَز
آهسُ خعء هَيَٖبت لطاضزاز هحؿَة هي قسُاًس)
 2.1اثسأ زضٍى للوطٍي ٍْبیف هجسٔ لطاض ًويگيطز ثب ایي ٍخَز اثسأ هطتجٍ ثِ فٗبليتّبي
تدبضي ٍ تحميمبتي اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى هيثبقس.
 3.1هجسٔ اظ زاًف وبضفطهب ٍ یب هٌبثٕ اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى اؾتفبزُ وطزُ ثبقس.
 .2زض آثبض حبنل اظ فٗبليت فىطي (اظ خولِ گَاّيٌبهِ اذتطأ) ،ثبیس ًبم هَؾؿِ ثِ ٌَٖاى هبله اؾوي
زاضایي فىطي ٍ ّوچيي ًبم پسیسآهَضًسگبى اذتطأ شوط گطزز ،هگط ایٌىِ َجك یه تَافكًبهِ هىتَة،
ایي حك ثيي پسیسآٍضًسُ زاضائي فىطي ٍ هَؾؿِ ثِ ًحَ زیگطي تٗييي قسُثبقس .زض هَضز حبهي ًيع
َجك لطاضزاز ٖول ذَاّس قس.
 .3اثساٖبتي وِ زاضاي ذهَنيبت فَق الصوط ثبقٌس یه ؾبل پؽ اظ اؾتٗفبء ٍ یب ثبظ ًكؿتگي ٍ تغييط
وبضهجسّٔ ،وچٌبى هتٗلك ثِ وبضفطهب ٍ هجسٔ ثِ نَضت هكتطن هيثبقٌس.
.4

ًؿجت ؾْن اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ ؾْن هجسٔ زض ایدبز اثسأ زض تٗييي ؾْن حكاالذتطأ هجسٔ هَثط
ذَاّس

ثَز.

تج هطُ :یه اذتطأ هي تَاًس تَؾٍ یه یب چٌس ًفط ایدبز قَز وِ زض نَضت تيوي ثَزى آى ،ؾْن ّط
یه اظ افطاز هدوَِٖ ثبیؿتي ثب تَافك هدوَِٖ هرتطٖيي هكرم قَز وِ زض ایي ضاثُِ اگط ÷ایبى ًبهِ
هبذص اذتطأ ثبقس اؾتبز یب اؾبتيس ضاٌّوب ؾْن ضا هكرم ٍ ،ثِ تبئيس اًٖبء شي ًفٕ (زاًكدَ ٍ
هكبٍضیي) ضؾبًسُ ٍ خْت ازاهِ وبض ثجت ًَآٍضي اضائِ هي ًوبیس .زض نَضتيىِ َطح پػٍّكي هبذص
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اذتطأ ثبقس ،هدطي یب هدطیبى َطح پػٍّكي ؾْن افطاز شي ًفٕ (ّوىبضاى َطح) زض اذتطأ ضا هكرم
ٍ پؽ اظ تبئيس ٍ تَافك هدوَِٖ خْت ثجت آى السام هي ًوبیٌس.

 -3بخش سَم :فزايٌذ ثبت پتٌت اًستيتَ پاستَر ايزاى
ایي آئيي ًبهِ ٍ يَاثٍ ثط توبم افطاز قبغل زض هَؾؿبت (اٖن اظ اًٖبي ّيئت ٖلوي ،وبضقٌبؾبى ،تىٌؿيّب ٍ
زاًكدَیبى) ٍ ثََِض ولي ّط فطزي وِ اظ تؿْيالت ،اٖتجبضات ٍ اهىبًبت ایي هَؾؿبت (زض ضاؾتبي اًدبم یه
فٗبليت تحميمبتي زض َي ظهبى هٗيٌي وِ ثب هَؾؿبت ّوىبضي زاضز) اؾتفبزُ ًوبیس ،حبون هيثبقس ٍ الظم اؾت
ّوگي زض ثسٍ اؾترسام ٍ یب زض چبضچَة لطاضزازّبي پطٍغُّبي تحميمبتي ،تْٗسًبهِاي هجٌي ثط لجَل ٍ ضٖبیت
هفبز ایي آئييًبهِ ٍ يَاثٍ ضا اهًبء ًوبیس.
 )1وليِ هسیطاى ٍ هؿَالى ثرفّب هتْٗس هيثبقٌس اظ توبهي اقربني وِ زض ثرف ّبي هطثٌَ ثِ آًْب هكغَل
ثِ فٗبليتّبي تحميمبتي هيثبقٌس تْٗس اٖالم اثسأ ضا اذص ًوبیٌس ثطاؾبؼ ایي تْٗس هجسٖيي هَْف
ذَاٌّس ثَز اثساٖبت هكوَل ایي آیيي ًبهِ ضا اظ َطیك فطم افكبء اثسأ ثِ گطٍُ هسیطیت پتٌت اٖالم ًوبیٌس.
 )2السام زض ذهَل فطآیٌس ثجت اثسأ اظ َطیك تىويل فطم افكبء اثسأ تَؾٍ هرتطٖيي قطٍٔ هيقَز .ثِ ایي
هٌَٓض،گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي فطمّبي ذبني ضا زض اذتيبض هرتطٖيي لطاض هيزّس .پطوطزى ایي فطم
ووه هيوٌس وِ زض ذهَل لبثليت ثجت ًَآٍضي ،هبلىيت ،تْٗسات اًتمبل ٍ تْٗسات هرتطٔ زض ذهَل
حوبیت وٌٌسگبى هبلي ،زضخِ هُلَثيت السام ثطاي ثجت اذتطأ ثْتط تهوينگيطي قَز .ایي اَالٖبت
هحطهبًِ اؾت ٍ ثبیس وبهال هحفَِ ثبقس.
 )3هرتطٖيي ثبیس تَخِ زاقتِ ثبقٌس وِ ّطگًَِ افكبء ًَآٍضي حك آًْب ضا زض ثجت پتٌت اظ ثيي ذَاّسثطز،
ثٌبثطایي ثطاي ثْطُ ثطزاضي اظ حمَق ذَز اظ ّطگًَِ افكبیي ثسٍى اًٗمبز لطاضزازّبي هحطهبًگي ذَززاضي
ًوبیٌس ٍ لجل اظ اضائِ ّط گًَِ همبلِ ٍ یب افكبء ،اثساٖبت ذَز ضا ثطاي ثطضؾي اهىبى ثجت پتٌت ثِ گطٍُ
هسیطیت هبلىيتفىطي اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى اضائِ ًوبیٌس.
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 )4ثِ هٌَٓض حفّ حمَق هرتطٖيي ،زض نَضتي وِ هجسٖيي اظ حوبیتّبي هبلي ذبضج اظ اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى
اؾتفبزُ ًوَزُاًس اظ َطیك گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ،اثساٖبت ذَز ضا ثب حوبیتوٌٌسگبى هبلي هُطح
ًوبیٌس ٍاظ اضائِ هؿتمين ثِ حوبیت وٌٌسگبى هبلي ذَززاضي ًوبیٌس.

 )5هرتطٖيي پؽ اظ زؾتیبثي ثِ اثساٖبت ٍ یب ایسُ ذبل ثب اضائِ اؾٌبز ٍهساضن ثِ زفتط هسیطیت زفتط هبلىيت
فىطي ،ذَز ضا ثِ ٌَٖاى هرتطٔ اٍليِ هٗطفي هيًوبیٌس ،ثسیْي اؾت ّطگًَِ تبذيطي اظ خبًت هرتطٔ وِ
ؾجت قَز هحمك زیگطي ،اثساٖي ضا ّوبًٌس ٍ یب هكبثِ ّوبى اثسأ ثِ زفتط هبلىيت فىطي هٗطفي ًوبیس،
ؾجت ظایل قسى حك هجسٔ اٍليِ ذَاّس ثَز.ثِ هرتطٖيي ثطاي حفّ حمَق لبًًَي ذَز تَنيِ هيقَز وِ
زض السام ّطچِ ؾطیٗتط ثطاي حفّ حمَق ذَز تالـ ًوبیٌس.
 )6هرتطٖيي ثبیساَالٖبت هطثٌَ ثِ اثسأ ذَز ضازض ثطگِّبي ٍ A4تبیپ قسُ ٍ زض ؾِ ًؿرِ (ثبیس زض شیل
وليِ اٍضاق اهًبي هرتطٔ ٍ هرتطٖيي زضج قسُ ثبقس) ثِ قطح ظیط زض اذتيبض زفتط هبلىيت فىطي لطاض
زٌّس:
 قطح ٍ تَنيف اذتطأ( ثيبى خعیيبت ٍشوط اخعاٍ لؿوتْبي هرتلف هَضز ازٖبي هرتطٔ ٍ فطآیٌس
ٍ چگًَگي ٖولىطز ٍوبضوطز آى ثِ نَضت هكطٍح)
 ازٖب ٍ ذالنِ اذتطأ ( هٌَٓض ثيبى لبثليتّب ٍ ٍیػگيّبیي وِ هٌحهطا ازٖبي هرتطٔ ضاتكىيل
هيزّس)
 )7اَالٖبت ٍاثساٖبتي وِ زض اذتيبض گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ٍقَضاي ثطضؾي لبثليت ثجت ًَآٍضي ٍ ّط
قرم حميمي ٍ حمَلي وِ زض ضاؾتبي اّساف هسیطیتي ًَآٍضي ثِ اَالٖبت زؾتطؾي پيسا هي وٌس،
هحطهبًِ تلمي هيگطزز ٍ ّطگًَِ ؾَء اؾتفبزُ اظ اَالٖبت ،لبثل پيگطز لبًًَي ذَاّسثَز.
 )8زض نَضتي وِ هرتطٖيي ثرَاٌّس اَالٖبت ذَز ضا زض اذتيبض گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ٍ یب قَضاي
ثطضؾي لبثليت ثجت ًَآٍضي لطاض زٌّس ثطاي حفّ حمَق ذَز ثبیس اظ لطاضزازّبي حفّ اؾطاض ٍ یب
لطاضزازّبي ٖسم افكبء اؾتفبزُ ًوبیٌس.
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 )9وليِ اقربني وِ زض اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ یب ذبضج اظ آى ثِ زالئل لبًٕ وٌٌسُ ،اَالٖبت اضائِ قسُ هرتطٔ
زض اذتيبض آًْب لطاض هيگيطز ثطاؾبؼ ایي آیييًبهِ هَْف ثِ حفّ اَالٖبت هيثبقٌس ٍ حك ّيچگًَِ ثْطُ
ثطزاضي ٍ یب افكبي آى ضا ًرَاٌّس زاقت ،زض نَضت ترلف اظ ایي هبزُ وليِ ذؿبضات هبزي ًبقي اظ آى ضا
خجطاى ذَاٌّسًوَز.
 )10پؽ اظ پطًوَزى فطم افكبء ٍ اضائِ اؾٌبز هبزُ  8اظ َطیك هرتطٔ ،اظ َطیك زثيط اخطایي هصاوطُاي ثيي هرتطٔ
ٍ گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي نَضت هيگيطز .زض ایي هصاوطُ هرتطٔ ثِ اضائِ اثسأ ذَز زض  20تب 30
زليمِ هيپطزاظز .زض ایي اضائِ هرتطٔ ثبیس زضذهَل هَيَٖبت شیل تَييحبتي ضا اضائِ وٌس.
 تَنيف اثسأ
 چِ هكگلي ضا اثسأ حل وطزُ اؾت
 تىٌَلَغي ًؿجت ثِ تىٌَلَغي ٍ اثساٖبت ضليت چِ ثطتط ي زاضز
 قطوتّب ٍ هَؾؿبتي وِ لبثليت تدبضي ؾبظي ٍ یب هدَظزّي اظ اثسأ هَضز ًٓط ضا زاضًس هٗطفي
ًوبیس
 وليِ تْٗسات ،لطاضزازّب ٍ اؾٌبز هطتجٍ ثِ اثسأ هَضز ًٓط وِ هجسٔ ثب اقربل ثبلث اهًبء ًوَزُ
اؾت ٍ یب هَْف ثِ ضٖبیت آًْب ثَزُ اؾت.
 )11اضظیبثي اثساٖبت :اضظیبثي اثتسایي اثسأ اظ َطیك گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى نَضت
هيگيطز .هٗيبضّبیي چَى لبثليت ثجت ،اضظـ ثطاي ٖوَم ،لبثليت تدبضيؾبظي ٍ حمَق پتٌت اقربل
ثبلث زض ایي هطحلِ هَضز اضظیبثي لطاضهيگيطزّ .عیٌِ ّبي ثجت پتٌت ،ثطًبهِّبي ظهبًي وِ اظ لحبِ حمَلي
ثبیس زض ًٓط گطفتِقَز هؿبئل هْوي هيثبقٌس وِ هبّْب ٍلت ثطاي تدعیِ ٍ تحليل آًْب الظم اؾت ٍ زض ایي
هست هرتطٖيي ثبیس اظ افكب اذتطأ ذَز خلَگيطي ًوبیٌس .زض ایي هطحلِ هَاضز ظیط ثبیس پيگيطي قَز:
 )12هسیط فٌي تحميمبت گؿتطزُتطي زض ذهَل اذتطأ ،زاًفّبي همسم ٍهحهَالت اضائِ قسُ ثطاي ذتطأ
نَضت هي زّس ٍ قطایٍ لبثليت ثجت اذتطأ اظ لحبِ فٌي ضا ثِ ََض زليكتطي هَضز ثطضؾي لطاضهي زّس.

00

آئيي ًاهِ اجزائي ثبت ًَآٍري -هعاًٍت پژٍّشي اًستيتَ پاستَر ايزاى

 )13هسیط ثبظاضیبثي ًيع تحميمبتي ضا نَضتهيزّس تب ٍیػگيّبي تدبضي هحهَل ،هدَظگيطًسگبى ثبلمَُ،
تىٌَلَغيّبي ضليت ،هحسٍزیت ثطاي ٍضٍز ضلجب ٍ هعایبي اذتطأ ًؿجت ثِ تىٌَلَغيّبي هكبثِ هَضز
ثطضؾي لطاضهيگيطز.
ً )14تبیح ثطضؾيّبي فَق ثِ هرتطٔ فطؾتبزُ هيقَز تب اگط ًٓطي زض ایي ذهَل زاضز اضائِ وٌس .ؾپؽ هسیط
فٌي انالحبت الظم ضا نَضت هيزّس ٍ اظ َطیك هسیط ثبظاضیبثي ثب خَاظگيطًسگبى ثبلمَُ هصاوطاتي نَضت
هيگيطز .اگط ثطضؾيّب ًكبى زّس وِ هحهَل لبثليت تدبضي ؾبظي زاضز ثبظاضیبثي ثطاي پيسا وطزى
خَاظگيطًسُ هٌبؾت آغبظ هيقَزّ .سف اظ ثبظاضیبثي ایي اؾت وِ اضظـ تدبضي هحهَل ثطآٍضز قَز
ٍخَاظگيطًسُ هٌبؾت ًيع تٗييي قَز.
 )15گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي هَْف اؾت ثِ تطتيت ٍ ًَثت هطاخِٗ هرتطٖيي ثِ زض ذَاؾتّبي آًْب
تطتيتاثط زّس.
 )16گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي پؽ اظ اضائِ اثساٖبت اظ ؾَي هرتطٖيي ٍ اضظیبثيّبي اٍليِ ،ایي گطٍُ ثب
ّوىبضي هرتطٔ زض ذهَل قطایٍ خسیس ثَزى ،اثساٖي ثَزى ،وبضثطزي ثَزى ٍ لبثليت تدبضيؾبظي
اذتطأًٓ ،ط ذَز ضا ثِ نَضت وتجي زض ْطف  3هبُ ثِ هرتطٔ اٖالم ذَاٌّس ًوَز.
 )17گطٍُ هسیطیت هبلىيتفىطي هيتَاًس ثطاي اًدبم اضظیبثيّبي زليكتط ،اظ زٍ قرم نبحتًٓط ٍ یب ؾبظهبى
ذبضج اظ گطٍُ هسیطیتوبلىيتفىطي ٍ یب اًؿتيتَ پبؾتَضایطاى وِ تَاًبیي ٍ ترهم زض ثطضؾي لبثليت ثجت
پتٌت ضا زاضا هيثبقٌس ،اؾتفبزُ ًوبیٌس.ایي ًٓطذَاّي ثبیس زض يوي لطاضزاز ٖسم افكب ثطاي حفّ هحطهبًگي
ٍ تبیيس همبهبت نبلح اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى نَضت گيطز.
 )18زض نَضتي وِ ثجت ثيي الوللي اذتطأ ٍ پطزاذت لؿوتي اظ ّعیٌِّبي آى تَؾٍ اًؿتيتَ پبؾتَضایطاى هَضز
ًٓط ثبقس تبیيس اوثطیت اًٖبي قَضاي ثطضؾي لبثليت ثجت ًَآٍضي(تٗساز آضا  2/3اظول اًٖبء) زض
ذهَل خسیس ثَزى ٍ اثتىبضي ثَزى ٍ وبضثطز نٌٗتي زاقتي ٍ لبثليت تدبضي ؾبظي هَثط اذتطأ ،العاهي
هيثبقس.
ًٓ )19طقَضا زض ذهَل ثطضؾي لبثليت ثجت پتٌت لُٗي هيثبقس .زض نَضت ٖسم تبیيس قَضاي ثطضؾي
لبثليت ثجت ًَآٍضي زض ذهَل زضذَاؾت پصیطـ السام ثطاي ثجت پتٌت ثييالوللي ثِ زليل ٖسم احطاظ
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قطایٍ لبًًَي ٍ یب تدبضي ثجت اذتطأ ،هرتطٔ هرتبض ذَاّسثَز وِ اذتطأ ضا ثِ ّعیٌِ ذَز ثجت ًوبیس ٍ
اظآى ثْطُثطزاضي ًوبیس ،زض ایي ٍيٗيت اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ،حك ثْطُ ثطزاضي غيط اًحهبضي اظاثسأ ضا ثب
پطزاذت پبزاـ هٌهفبًِ ثِ هرتطٔ ذَاّسزاقت .زض چٌيي نَضتي ،اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى حك ٍاگصاضي ٍ یب
اُٖبي هدَظ ثْطُثطزاضي ثِ اقربل ثبلث ضا ًرَاّس زاقت ٍ تٌْب هيتَاًس ثطاي اؾتفبزُ ٍ ثْطُثطزاضي
اثسأ زض تَليسات ٍ تحميمبت ذَز اظ آى اؾتفبزُ ًوبیس.
 )20قَضاي ثطضؾي لبثليت ثجت ًَآٍضي پؽ اظ اضخبٔ اظ َطف گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ٍ یب هرتطٔ ْطف
یه هبُ تكىيل قسُ ٍ ًٓط ًْبیي ذَز ضا زض ایي هست اٖالم ذَاّس ًوَز.
 )21وليِ اَالٖبتي وِ زض اذتيبض قَضاي ثطضؾي لبثليت ثجت ًَآٍضي لطاضهيگيطز ،هحطهبًِ ٍ هتٗلك ثِ اًؿتيتَ
پبؾتَض ایطاى ٍ هرتطٖي وِ اٍليي ثبض اثسأ هَضز ًٓط ضا ثِ گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي اضئِ وطزُ
هيثبقسٍّطگًَِ ؾَء اؾتفبزُ اظ آى اَالٖبت زاضاي يوبًتّبي ازاضي ٍ لبًًَي ذَاّسثَز ٍ ّطگًَِ
ذؿبضت هبزي ٍ هٌَٗي ثِ هرتطٔ اٍليِ لبثل خجطاى اظ َطف فطز ًبلى ایي تْٗس اؾت.
 )22اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى هتْٗس هيقَز پؽ اظ تبیيس اضظـ تدبضي ٍ اهىبى وؿت زض آهس ٍ وؿت قطیه
تدبضي زاضاي نالحيتّ ،عیٌِّبي ثجت پتٌت ثيي الوللي ضا تب  80زضنس زضوكَضّبیي وِ اظ لحبِ
التهبزي ٍ تدبضي هٌبؾت ثبقس پطزاذت ًوبیس .ایي ّعیٌِّب پؽ اظ وؿت زض آهس اظ اذتطأ ٍ لجل اظ
ّطگًَِ تؿْين هٌبفٗي ،اؾتطزاز هيقَز .اًؿتيتَ ثطاي پطزاذت ؾْن ذَز زض پطزاذت ّعیٌِّب هي تَاًس اظ
هطاخٕ زٍلتي ٍ ًْبزّبیي وِ ثِ هٌَٓضحوبیت اظ ثجت اذتطاٖبت تكىيل قسُ اًسووه ثگيطز.
 )23اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ هرتطٖيي ثب تَخِ ثِ هَاز فَق ،زض نَضتي وِ لهس تدبضيؾبظي اذتطأ ضا
زاقتِثبقس ثب اؾتفبزُ اظ اؾٌبز غيط هحطهبًِ اذتطاٖبت ،هي تَاًٌس ثِ خؿتدَي قطوبي تدبضي ثپطزاظز وِ
تَاى ٍ ؾطهبیِ الظم ثطاي ثْطُ ثطزاضي اظ اثسأ ضا زاضًس.
 )24زض نَضتي وِ اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ثرَاّس ٍاضز هصاوطات خسي ثب قطیه تدبضي گطزز ثبیس اظ لطاضزازّبي
ٖسم افكبء ثطاي خلَگيطي اظ ؾلت قطٌ خسیس ثَزى اثسأ اؾتفبزُ ًوبیس.
 )25زض نَضتي وِ اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ،لهستدبضي ؾبظي اذتطأ ضا زاقتِ ثبقس هي تَاًس ثجت پتٌت ضا خعء
یىي اظ تْٗسات قطیه تدبضي لطاض زّس.
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 )26گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي هؿٍَل ثجت اذتطأ هيثبقٌس .ثجت اذتطأ ثِ ٍیػُ ثجت ثيي الوللي ثب تَخِ ثِ
قوَل ّعیٌِ ٍ ٍلت فطاٍاى ،ثبیس اظ ًٓط التهبزي ،حمَلي ٍ فٌي تَخيِ قسُ ثبقس.
 )27گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ثب تَخِ ثِ ٍيٗيت اذتطأ ٍ اضظـ ٍ اّويت آى ٍ همساض ثَزخِ زض ًٓط
گطفتِقسُ ثطاي ثجت اذتطأ ٍ همساض زضآهس احتوبلي ًبقي اظ اذتطأ ٍ ثبظاضّبي ّسف ٍ هَاضز زیگط
التهبزي ٍ حمَلي ،اظ ثجت هلي ،ثيي الوللي ،اؾتفبزُ ذَاّس وطز.
 )28هترههيي حمَلي گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ثب ووه هترههيي فٌي ٍ فبیل پتٌت ٍ هرتطٔ هؿئَل
ثجت ٍپيگيطي اثساٖبت زض هطاخٕ ضؾوي ٍ ازاضي هيثبقٌس.
 )29پؽ اظ اضائِ پتٌت ثِ ازاضات ثجت ٍ هطاخٕ ضؾوي زیگط ،گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ٍهرتطٔ ثبیس ثب
ّوىبضي یىسیگط ثِ پطؾفّبي ازاضُ ثجت ٍ یب هطاخٕ ضؾوي زیگط پبؾدزٌّس.
 )30اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ثب تَخِ ثِ هالحًبت التهبزي ٍ تدبضي ٍ ثطاؾبؼ ثطآٍضز زضآهسّب ٍ ّعیٌِ ّبي ثجت
پتٌت ًٍتبیح خؿتدَ ،وؿت قطوبء تدبضي ٍاٖالم ٖسم ثِ نطفِ ثَزى ثْطُ ثطزاضي اظ َطیك ثجت پتٌت ٍ
زیگط هجبحث التهبزي ٍ حمَلي ٍ فٌي ،هي تَاًس اظ ًَآٍضيّبي فىطي زض لبلت اؾطاض تدبضي ثْطُثطزاضي
ًوبیس.
 )31تسٍیي تمبيبًبهِ پتٌت :زض نَضت احطاظ قطایٍ لبثليت ثجت اذتطأ ( اذتطأ زاضاي وليِ قطایٍ ثجت یٌٗي
خسیس ثَزى ،اثساٖي ثَزى ٍوبضثطزي ثَزى ثبقس) ،هترههيي فبیل پتٌت زضگطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي
زاضاي نالحيت هيگطزًس وِ زض ذهَل ًَقتي پتٌت ٍ پيگيطي آى السام ًوبیس زض ایي ذهَل هرتطٔ
ثبیس ّوىبضي ًعزیىي ثب گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي زاقتِثبقس.
 )32گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي هوىي اؾت ثب تَخِ ثِ زالیل حمَلي ٍ التهبزي ٍ اضظـ تدبضي ثيي الوللي
ثجت پتٌت زاذلي ضا ثِ هست  6هبُ ثِ تبذيط اًساظز تب اهىبى ثجت ثيي الوللي ٍ اؾتفبزُ اظ حك تمسم ثطاؾبؼ
هٗبّسات ثيي الوللي فطاّن ثبقس.
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 -4بخش چْارم :هجَسبْزُبزداري
ّسف اظ هدَظ ثْطُثطزاضي ٖجبضت اؾت اظ:
-1زض اذتيبض ٖوَم لطاضزازى تحميمبت اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى
 -2خصة حوبیتوٌٌسگبى هبلي
-3خصة هٌفٗت هبلي ثطاي هرتطٔ ٍاًؿتيتَ پبؾتَضایطاى
 )1هصاوطُ ثب خَاظگيطًسگبى هٌبؾت :ثطاي اًٗمبز لطاضزاز ،گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ثب ّوىبضي هسیطیت
ثبظاضیبثي ثب قطوتّبي زاضاي نالحيت ٍاضز هصوطُ هيقَز ٍ زضخِ توبیل آًْب ضا هَضز ثطضؾي
لطاضهيزٌّس .زض ایي ذهَل ووه ّبي هرتطٔ زض قٌبؾبیي قطوتّبي هٌبؾت تبثيط ثِ ؾعایي زاضز.
 )2اگط قطوتي ثب هرتطٔ ثِ ََض هؿتمين توبؼ ثگيطز هرتطٔ ثبیس گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ضا اظ ایي
زَٖت هُلٕ ًوبیس.
 )3هصاوطُ ثطاي اًٗمبز هدَظّبي ثْطُثطزاضي لجل اظ السام ثطاي پتٌت ًيع اهىبىپصیط اؾت .ایي ٖول اهىبى حفّ
هٌبفٕ هرتطٔ ٍ اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ضا افعایف هيزّس.
 )4زض نَضتي وِ قرهي وِ ثِ نَضت ثبلمَُ اهىبى زاضز زض هَلٗيت هدَظگيطًسُ لطاضگيطز ،توبیل زاقتِ
ثبقس وِ ثطضؾيّبیي زض ذهَل اذتطأ نَضت زّس ،گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ثبیس ثب اًٗمبز لطاضزاز
ٖسم افكبء لجل اظ ّطگًَِ اضائِ اَالٖبت السام ًوبیٌس.
ً )5حَُ اًٗمبز لطاضزازً :حَُ اًٗمبز لطاضزاز ،ثؿتِ ثِ هَئَ لطاضزاز هتفبٍت هيثبقس ٍ اظ َطیك ًوبیٌسگبى زٍ
َطف تٗييي هيقَز.
 )6لطازاز پيكٌْبزي اظ َطف هٌترت ،اظ َطف ضیبؾت اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ یب ًوبیٌسگبى ایكبى اظ َطف
هكبٍضیي حمَلي ٍ فٌي هترهم گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي هَضز ثبظثيٌي لطاض ذَاّس گطفت.
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 )7پيف ًَیؽ ًْبیي لطاضزاز پيف اظ اهًبي ًْبیي ٍ اضائِ ثِ َطف همبثل لطازاز هيثبیؿت ثِ تبیيس ضیبؾت
هحتطم اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ یب ًوبیٌسُ ایكبى ثطؾس.
 )8لطاضزاز هكبٍضُ ثب هرتطٔ :قطوت خَاظگيطًسُ هيتَاًس اظ هرتطٔ ثِ ٌَٖاى هكبٍض زض اًتمبل تىٌَلَغي ثِ
ثٌگبُ ذَز اؾتفبزُ وٌس .زض چٌيي ٍيٗيتي ثٌگبُ َطف لطاضزاز ثب اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ًرَاّسثَز.
 )9هرتطٔ ثبیس لطاضزاز هكبٍضُ پيكٌْبزي ضا (ثطاي خلَگيطي اظ افكبء اَالٖبت هحطهبًِ) ،ثِ تبیيس ضیبؾت
اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ یب ًوبیٌسگبى هٗطفي قسُ اظ ؾَي آى همبم ثطؾبًس.
 )10هجسٔ ثبیس تًويي ثسّس وِ ّطگًَِ هكبٍضُاي زض ذهَل اًتمبل تىٌَلَغي لُوِاي ثِ تْٗسات هرتطٔ زض
ثطاثط اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍاضز ًويوٌس.
 )11حمَق حوبیتوٌٌسگبى هبلي :لجل اظ ّطگًَِ لطاضزاز هدَظ ثْطُثطزاضي ثبیس وليِ تْٗسات لجلي هرتطٔ زض
ثطاثط حوبیتوٌٌسگبى هبلي هَضز تَخِ لطاضگيطز.
 )12قطٌٍ پتٌت زض لطاضزازّب ٍ زضاثالّ٘بي اُٖبي اهتيبظ ( :)grantلطاضزازّبیي وِ زض آًْب اُٖبي اهتيبظ ٍ یب
هَاز هيقَز هٗوَال زضثطزاضًسُ قطٍَي زض ذهَل پتٌت هيثبقٌس ،ایي قطٌٍ حمَق َطفيي هرتلف ضا
زض اذتطاٖبت هتٗبلت تٗييي هيوٌس ،زض ایي ذهَل ثبیس توبهي تْٗسات هَخَز هَضز ثطضؾي لطاض گيطز تب
ثب تْٗسات اؾجك تٗبضيي ًساقِ ثبقٌس.
 )13ؾُح حوبیتي وِ یه حوبیت وٌٌسُ هبلي نَضت هيزّس تٗيييوٌٌسُ حمَق اٍ زض پتٌت اوتؿبثي احتوبلي
ّن ذَاّس ثَز.
 )14حوبیت وٌٌسُ هبلي تٌْب ظهبًي نبحت وليِ حمَق اًحهبضي هيقَز وِ توبهي ّعیٌِّبي تحميمبتي اذتطأ
ضا ثطْٖسُ ثگيطز( ثِ ٌَٖاى ًوًَِ ثبیس حتي حمَق هجسٖيي ضا ثپطزاظز) ٍ یب ایٌىِ ضیبؾت هحتطم اًؿتيتَ
پبؾتَض ایطاى ٍ یب ًوبیٌسُ ایكبى اُٖبي هدَظ اًحهبضي ضا تبهيي وٌٌسُ هٌبفٕ ایي اًؿتيتَ تلمي ًوبیس ٍ ثِ
نَضت وتجي ثِ ًوبیٌسگبى لطاضزاز هَضز ًٓط ،اثال٘ ًوبیس.
 )15حمَق پتٌت زض هَاضز گطًتّبي زٍلتي :زض گطًتْبي زٍلتي ،اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى هبله اثسأ ثِ قوبض هي
ضٍزٍ .لي ثبیس ثطاي زٍلت یه هدَظغيطاًحهبضي ثْطُ ثطزاضي نبزض وٌس.
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 )16زض نَضتي وِ همطضات ٍ یب قطٌٍ گطًتّبي زٍلتي ثطذالف هبزُ 12ثبقٌس آى قطٌٍ لبثل اٖوبل ذَاّس
ثَز .
 )17حكاالذتطأ(ضٍیبلتي)ً :طخ ضٍیبلتي ثِ ٌَٖاى ثركي اظ لطاضزازّبي هدَظ ثْطُثطزاضي شوط ذَاّس قس .ایي
ًطخ ثِ َٖاهل هتٗسزي ثِ ٍیػُ ثِ اضظـ اثسأّ ،عیٌِ تدبضيؾبظي اذتطأ ٍ اًحهبضي ثَزى ٍ غيط
اًحهبضي ثَزى اثسأ ،همساض فطٍـ ٍؾبیط َٖاهل هطتجٍ ثؿتگي زاضز.
ً )18وبیٌسگبى هٌترت ثطاي اًٗمبز لطاضزاز ثبیس ثب ّوىبضي هكبٍضیي حمَلي ٍ فٌي ٍ التهبزي هترهم ٍ ذَز
هرتطٔ ،زض هُبلِٗ ٍ ثطضؾي ًطخ ضٍیبلتي زض تىٌَلَغيّبي هكبثِ ً،طخ هُلَة ثطاي لطاضزاز ضا ثب زالیل
اضائِ ًوبیٌس.
 )19تؿْين هٌبفٕ ًبقي اظ تدبضي ؾبظي اذتطأ :هٌبفٕ ًبقي اظ تدبضيؾبظي پؽ اظ وؿط ّعیٌِّبي ًبقي اظ ثجت
اثسأ ثيي اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ هجسٔ ثب تَخِ ثِ ؾْن ّطیه اظ َطفيي زض ایدبز اذتطأ ثِ ََض هٌهفبًِ
تمؿين هيقَز.
 )20ظهبًي وِ چٌسیي هرتطٔ زض اثساٖي قطوت وطزُثبقٌس ،هٌبفٕ ترهيم یبفتِ ثِ هرتطٖيي ثِ ََض هؿبٍي
ثيي آًْب تمؿين هي قَز هگط زض نَضتي وِ لطاضزاز زیگطي ثيي ذَز هٌٗمس وطزُ ثبقٌس.
 )21اگط هرتطٔ زض ثٌگبُ زیگطي هكغَل ثِ وبض ثبقس ،هٌبفٕ ثيي آى ثٌگبُ ٍ هرتطٔ اظ ؾْن هرتطٔ زض ًٓط گطفتِ
هيقَز.
 )22اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى هٌبفٕ ًبقي اظ اذتطأ ضا ثطاي ثطًبهِّبي پتٌت ٍحوبیت وبضّبي تحميمبتي ثِ وبض
ذَاّسثطز ٍثركي وِ هرتطٔ زض آى هكغَل ثِ فٗبليت هيثبقس زض اٍلَیت لطاضزاضز.

 -5بخش پٌجنً :حَُ تخظيض درآهذّاي حاطل اس داراي فكزي
زضآهسّبي حبنل اظ زاضایيّبي فىي ثهَضت شیل ترهيم ذَاٌّس یبفت:
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 1-5اختزاعات ٍ ًَآٍريّا
 )1پؽ اظ وؿط ّعیٌِّبي اًدبمقسُ (ًٓيط ّعیٌِّبي هطثٌَ ثِ ثجت ٍ ًگْساضي اذتطأ ،وؿت هدَظّب،
ثبظاضیبثي ٍ تدبضيؾبظي) ،زضآهس ذبلم ثبليوبًسُ ثِ ًحَ شیل ثيي شيًفٗبى تمؿينذَاّس قس:
)2

چٌبًچِ زض ایدبز زاضایي فىطي ،حبهي ذبضج اظ هَؾؿِ ًيع هكبضوت زاقتِثبقس ،ؾْن حبهي َجك لطاضزاز
هطثٌَ وؿط ٍ ؾپؽ ثِ قطح ظیط ٖول ذَاّس قس:
حجن قزارداد

اس

كوتز

 100بيي

 500-100باالتزاس

هشاركت كٌٌذگاى

هيليَى ريال

هيليَى ريال

هيليَى ريال

پذيذآٍرًذُ يا پذيذآٍرًذگاى

%80

%75

%70

اًستيتَ پاستَر ايزاى

%15

%20

%25

ٍاحذ تحقيقاتي
(كِ ًَآٍري در آى ٍاحذ طَرتگزفتِ)
دفتز هالكيت فكزي در اًستيتَ

%3

%3

%3

%2

%2

%2

500

 شَراي بزرسي ثبت ًَآٍري هي تَاًذ سْن اًستيتَ را بز اساس هيشاى هشاركت اًستيتَ ٍ هبذع ،تا
سقف  2/5بزابز ًيش افشايش دّذ.
تهوينگيطي زض هَضز تٗيي زليك زضنسّبي ؾْن هطثٌَ ثِ ّط یه اظ شيًفٗبى ،ثب تَخِ ثِ هٗيبضّبیي ًٓيط
هيعاى اتىبء اذتطاٖبت ٍ ًَآٍضيّبي حبنلِ ثط اهىبًبت ٍ هٌبثٕ هَؾؿِ ٍ یب فىط پسیسآٍضًسُ ٍ ّوچٌيي
تَخِ ثِ قطایٍ التهبزي ،ثطْٖسُ زفتط هبلىيت فىطي هيثبقس .هگط ایٌىِ زض لطاضزاز فٗبليت پػٍّكي
هطثٌَ ،ثٌحَ زیگطي تَافك قسُثبقس.
تجهطُ) چٌبًچِ هرتطٔ ثِ ٍاحس زیگطي هٌتمل گطزز ٍ یب ّوىبضي ٍي ثب هَؾؿِ ذبتوِ یبثس ،ؾْن هتٗلك ثِ
ٍي ّوچٌبى پطزاذت هيگطزز ،هگط ایٌىِ ثٌحَ زیگطي زض لطاضزاز ّوىبضي هكرم
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 2-5پاياىًاهِّا ٍ رسالِّاي هزبَط بِ هقاطع تحظيلي داًشگاّي
زض ایي هَاضزَ ،جك تْٗسي وِ اظ زاًكدَ ٍ اؾتبز ضاٌّوب اذص هيقَز حك ًكط ٍ تىثيط ٍ زضآهسّبي حبنل اظ
آًْب هتٗلك ثِ هَؾؿِ هيثبقس ٍلي حمَق هٌَٗي پسیسآٍضًسُ هحفَِ ذَاّس ثَز .الظم ثِ شوط اؾت چٌبًچِ زض
خطیبى اًدبم پبیبىًبهِ یب ضؾبلِاي ،اذتطاٖي حبنل آیس َجك هبزُ هطتجٍ ثب ًَآٍضيّب ٍ اذتطاٖبت زض هَضز آى
ٖول ذَاّسقس.

 -6بخش ششن :حل ٍ فظل اختالفات
 )1زض نَضت اٖتطاو هرتطٔ ثِ ًٓط گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي ،هؿبلِ هَضز اذتالف زضقَضاي ثطضؾي
لبثليت ثجت ًَآٍضي اضائِ ذَاّس قس.
 )2زض نَضت ٖسم تبیيس گطٍُ هسیطیت هبلىيتفىطي زض ذهَل اضظـ تدبضي اذتطأ ،هجسٔ ثب اضائِ تبیيسیِ
اظ هَؾؿبت ٍ هطاخٕ شي نالح زض ذهَل تسٍیي اهىبى ؾٌدي التهبزي ،هي تَاًس هطاتت اٖتطاو ذَز
ضا ثِ تهوين گطٍُ هسیطیتي هبلىيت فىطي ،ثِ قَضاي ثطضؾي لبثليت ثجت ًَآٍضي اًؿتيتَپبؾتَض ایطاى ثِ
نَضت وتجي اضائِ ًوبیس.
 )3زض خلؿبت قَضا ثجت ًَآٍضيً ،وبیٌسُ گطٍُ هسیطیتي هبلىيت فىطيًٓ ،طات ذَز ضا اٖالم ذَاّس ًوَز ٍ
قَضا ثب تَخِ ثِ ًٓطات ًوبیٌسُ گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي اًؿتيتَ پبؾتَض ٍ ًٓطات ٍ ازلِ اضائِ قسُ اظ
ؾَي هرتطٔ زض ذهَل اْْبضات ٍ تبیيسیِ اضائِقسُ اظ ؾَي هرتطٔ ٍاهىبى ثجت ثيي الوللي پتٌت ًٓ،ط
ًْبیي ضا اٖالم ذَاّس ًوَز.
 )4زض هتي توبهي لطاضزازّب ،لَاًيي هلي ٍ ًيع زازگبُّبي ایطاى (ٍ زض لطاضزازّبي ذبضخي ،زازگبُّبي هَضز
تَافك َطفيي) ثِ ٌَٖاى لَاًيي ٍ هطاخٕ ضؾيسگي ثِ اذتالفبت هكرم هيگطزًس.
 )5زفتط هبلىيت فىطي ،ؾبظٍوبض حل ٍ فهل اذتالفبتي وِ هوىي اؾت ثيي هَؾؿِ ،پسیسآٍضًسُ هبلىيت
فىطي ٍ یب حبهي پيف آیس ضا فطاّن هيؾبظز .ثََِض هثبل ،زض چٌيي هَاضزي هيتَاى هؿئلِ ضا ثِ وويتِاي
هتكىل اظ ًوبیٌسگبًي اظ ّط یه اظ َطفّبي زَٖا ٍ ًيع فطز یب افطازي هطيي الُطفيي اضخبٔ زاز.
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آیيي ًبهِ حبيطّط ؾبل یه هطتجِ لبثل تدسیس ًٓط ذَاّس ثَز ٍثطاي انالحبت آتي وليِ هترههبى
ٍهرتطٖييًٓ ،طات پيكٌْبزي ذَز ضا ثِ گطٍُ هسیطیت هبلىيت فىطي اضائِ ًوبیٌس تب ثب اضائِ زضّيبت اهٌبء
اًؿتيتَ پبؾتَض ایطاى ٍ تبیيس ایي ّيبت هَضز انالح لطاض گيطز.
ایي آیييًبهِ زاضاي یه همسهِ تَخيْي ٍاّساف ٍتٗبضیف ٍ 6هبزُ ٍ 78ثٌس ٍ  4تجهطُ اؾت.
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