
 اختراعات  قاًَى ثبت

  
    

 

 1هادُ

 ، ٞي ، حطِٞ زضي٥ ضا هك٧لي ٍ ٦ٌس هي اضائِ ضا ذبل اي ٞطآٍضزُ يب ٞطآيٌس ثبض اٍليي ثطاي ٦ِ اؾت اٞطاز يب ٞطز ٧ٞط ًتيزِ اذتطأ 

 .  ًوبيس هي حل آًْب هبًٌس ٍ نٌٗت ، ٌٞبٍضي

 

 2هادُ

ثطز نٌٗتي ثبقس. اثت٧بض رسيس ٖجبضت اؾتت اظ آًهتِ ٦تِ زض ٞتي يتب      اذتطاٖي ٢بثل حجت اؾت ٦ِ حبٍي اثت٧بض رسيس ٍ زاضاي ٦بض

، اذتطاٖتي ٦تبضثطزي    نٌٗت ٢جلي ٍرَز ًساقتِ ٍ ثطاي زاضًسُ هْبضت ٖبزي زض ٞي هص٦َض هٗلَم ٍ آق٧بض ًجبقس ٍ اظ ًٓط نٌٗتي

طزُ آى اؾتت ٍ قتبهل   ، هٌٗتبي سؿتت   اي اظ نٌٗت ٢بثل ؾبذت يب اؾتٟبزُ ثبقتس. هتطاز اظ نتٌٗت    قَز ٦ِ زض ضقتِ هحؿَة هي

 قَز.   ، هبّيگيطي ٍ ذسهبت ًيع هي ، ٦كبٍضظي زؾتي هَاضزي ًٓيط نٌبيٕ

 

  3هادُ

تَاًتس اظ ح٣ت٠َ    ٦ٌتس ٍ زاضًتسُ آى هتي    سَاّيٌبهِ اذتطأ ؾٌسي اؾت ٦ِ ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي ثطاي حوبيت اظ اذتطأ نبزض هي

 هٌس قَز.   اًحهبضي ثْطُ

 

 4هادُ

 :  اظ اذتطأ ذبضد اؾت هَاضز ظيط اظ حيُِ حوبيت

 .  ، ضٍقْبي ضيبيي ٍ آحبض ٌّطي ّبي ٖلوي ، ًٓطيِ ت ٦كٟيبت الف

 .   ت َطحْب ٍ ٢َاٖس يب ضٍقْبي اًزبم ٦بض تزبضي ٍ ؾبيط ٞٗبليتْبي شٌّي ٍ ارتوبٖي ب

 .   ت ضٍقْبي تكريم ٍ هٗبلزِ ثيوبضيْبي اًؿبى يب حيَاى ج

 قَز.   اذتطأ ٍ هَضز اؾتٟبزُ زض ضٍقْبي هعثَض ًويّبي هٌُج١ ثب تٗطيٝ  ايي ثٌس قبهل ٞطآٍضزُ

 زٌّسُ آًْب ٍ ّوهٌيي ٞطآيٌسّبي ثيَلَغي٥ تَليس آًْب.  هٌبثٕ غًتي٥ ٍ ارعاء غًتي٥ تك٧يل دـ

 ثيٌي قسُ ثبقس.  ت آًهِ ٢جالً زض ٌَٞى ٍ نٌبيٕ پيف ّـ

كبض ٦تجي يب قٟبّي يب اظَطي١ اؾتٟبزُ ٖولتي ٍ  اي اظ رْبى اظَطي١ اًت ٞي يب نٌٗت ٢جلي ٖجبضت اؾت اظ ّط چيعي ٦ِ زض ٣ًُِ

 ، اٞكبء قسُ ثبقس.  يب ّطَطي١ زيگط، ٢جل اظ ت٣بيب ٍ يب زضهَاضز ح١ ت٣سم ًبقي اظ اْْبضًبهِ حجت اذتطأ

زضنَضتي ٦ِ اٞكبء اذتطأ ْطٜ هست قف هبُ ٢جل اظ تبضيد ت٣بيب يب زض هَاضز ه٣تًي ٢جل اظ تبضيد ح١ ت٣سم اذتتطأ نتَضت   

 ثبقس، هبًٕ حجت ًرَاّس ثَز.  سطٞتِ 

 حؿٌِ ثبقس.   ثطزاضي اظ آًْب ذالٜ هَاظيي قطٖي يب ًٓن ٖوَهي ٍ اذال٠ ت اذتطاٖبتي ٦ِ ثْطُ ٍ
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 :   چگًَگي ش٦ط ًبم هرتطٔ زض سَاّيٌبهِ اذتطأ ٍ ًحَُ تٗل١ ح١ اذتطأ حجت قسُ ثِ قطح ظيط اؾت

 تٗل١ زاضز. ت ح٠َ٣ اذتطأ حجت قسُ هٌحهطاً ثِ هرتطٔ  الف

 سيطز. ت اسط اٞطازي ثِ نَضت هكتط٤ اذتطاٖي ٦طزُ ثبقٌس، ح٠َ٣ ًبقي اظ اذتطأ هكتط٦بً ثِ آًبى تٗل١ هي ب

ت ّطسبُ زٍ يب چٌس ًٟط، هؿت٣ل اظ زيگطي اذتطأ ٍاحسي ٦طزُ ثبقٌس قرهي ٦ِ اْْبضًبهِ اذتطأ ذَز ضا ظٍزتط تؿلين   ج

ثتَاًٌس احجبت ٦ٌٌس ٦ِ زض تبضيد ه٣سم اْْبضًبهتِ ذتَز ضا ثتِ نتَضت      ٦طزُ ٍ يب زضنَضت ازٖبي ح١ ت٣سم ّط٦سام

٦ِ اْْبضًبهِ هص٦َض هؿتطز يب ضز ًگطزيسُ يب هؿت٧َت سصاقتتِ ًكتسُ ثبقتس،      اًس، هكطٌٍ ثط ايي هٗتجط تؿلين ٦طزُ

 .   ح١ حجت اذتطأ ضا ذَاٌّس زاقت

 قَز.   نبحت ح١ ثِ ٍضحِ اٍ هٌت٣ل هيت ح٠َ٣ ًبقي اظ اذتطأ حجت قسُ ٢بثل اًت٣بل اؾت ٍ زضنَضت َٞت  د

تت زضنَضتي ٦ِ اذتطأ ًبقي اظ اؾترسام يب ٢طاضزاز ثبقس، ح٠َ٣ هبزي آى هتٗل١ ثِ ٦بضٞطهتب ذَاّتس ثتَز، هگتط آى ٦تِ      ُ

 ذالٜ آى زض٢طاضزاز قطٌ قسُ ثبقس. 

زضذَاؾت ٦ٌس ٦ِ ًتبهف ش٦تط    نٌٗتي هبل٧يت ازاضُ اظ ٦تجبً ٦ِ ايي هگط قَز هي ٢يس اذتطأ سَاّيٌبهِ زض هرتطٔ ًبم  ٍـ

ًكَز. ّطسًَِ اْْبض يب تْٗس هرتطٔ هجٌي ثط ايي ٦ِ ًبم قرم زيگطي ثِ ٌَٖاى هرتطٔ ٢يس سطزز، ٞب٢تس احتط ٢تبًًَي    

 .   اؾت

  

  6هادُ

قتَز، تٗيتيي    قَز، ثبيس هَيَٖي ضا ٦ِ حوبيت اظ آى زضذَاؾت هتي  اْْبضًبهِ حجت اذتطأ ٦ِ ثِ ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي زازُ هي

اي اظ تَنيٝ اذتطأ ٍ زضنتَضت لتعٍم    ، تَنيٝ ازٖب، ذالنِ ٍ ثِ ٞبضؾي تٌٓين قَز، زاضاي تبضيد ٍ اهًبء ثَزُ ٍ ذَاؾتِ  طز٦ُ

 قَز.   ٦ٌٌسُ حجت زضيبٞت هي ّبي حجت اْْبضًبهِ اظ زضذَاؾت ّبي هطثََِ ضا زضثطزاقتِ ثبقس. ّعيٌِ ٣ًكِ

 ت قَز:  زض تٌٓين ٍ تؿلين اْْبضًبهِ ثبيس هَاضز ظيط ضٖبي

، هرتتطٔ ٍ ًوبيٌتسُ ٢تبًًَي اٍ، زضنتَضت ٍرتَز ٍ ٌٖتَاى اذتتطأ زض         الٝ ت ًبم ٍ ؾبيط اَالٖبت الظم زضذهَل هت٣بيتي  

 اْْبضًبهِ زضد قَز. 

 ، هساض٤ زال ثط ؾوت ٢بًًَي ٍي ّوطاُ اْْبضًبهِ تحَيل سطزز.  ة ت زضهَا٢ٗي ٦ِ هت٣بيي قرم هرتطٔ ًيؿت

  ِ ، سَيب ٍ هرتهط ثَزُ ٍ ثب تَنيٝ ّوطاُ ثبقس، ثِ ًحتَي ٦تِ ثتطاي قترم زاضاي هْتبضت       د ت ازٖبي هص٦َض زض اْْبضًبه

ٖبزي زض ٞي هطثٌَ ٍايح ٍ ٦بهل ثَزُ ٍ حسا٢ل ي٥ ضٍـ ارطائي ثطاي اذتطأ اضائِ ٦ٌس. ذالنِ تَنيٝ ٣ٞتٍ ثتِ   

 تَاى ثطاي تٟؿيط هحسٍزُ حوبيت ثِ آى اؾتٌبز ٦طز.  هٌَٓض اضائِ اَالٖبت ٌٞي اؾت ٍ ًوي
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 تَاًس آى ضا هؿتطز ٦ٌس.  هت٣بيي حجت اذتطأ تب ظهبًي ٦ِ اْْبضًبهِ اٍ ثطاي حجت اذتطأ ٢جَل ًكسُ اؾت هي
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زٌّتس هطثتٌَ ثبقتس.     اي اظ اذتطاٖبت هطتجٍ ٦ِ ي٥ اذتتطأ ٦لتي ضا تكت٧يل هتي     اْْبضًبهِ ثبيس ٣ٍٞ ثِ ي٥ اذتطأ يب ثِ زؾتِ

تَاًس تب ظهتبًي ٦تِ    قَز. هت٣بيي هي اٖتجبضي سَاّيٌبهِ اذتطأ هطثٌَ ًوي ارعاء آى هَرت ثي زضاذتطأ ٦لي ش٦ط ٧ًطزى اضتجبٌ

 :   اْْبضًبهِ ٍي هَضز هَا٣ٞت ٢طاض ًگطٞتِ اؾت



 ت اْْبضًبهِ ذَز ضا انالح ٦ٌس، هكطٌٍ ثط آى ٦ِ اظ حسٍز اْْبضًبهِ ًرؿت تزبٍظ ٧ًٌس.  الف

. اْْبضًبهِ ت٣ؿيوي ثبيس زاضاي تبضيد ت٣بيبي اٍليِ ثَزُ ٍ زضنَضت ا٢تًتبء،  ت آى ضا ثِ زٍ يب چٌس اْْبضًبهِ ت٣ؿين ٦ٌسب 

 .   هكوَل ح١ ت٣سم اْْبضًبهِ ًرؿتيي اؾت
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اي ح١ ت٣سم ه٣طض زض ٦ٌَاًؿيَى پبضيؽ ثطاي حوبيت اظهبل٧يتت نتٌٗتي    تَاًس ّوطاُ ثب اْْبضًبهِ ذَز، َي اٖالهيِ هت٣بيي هي

تَاًتس ثطاؾتبؼ    ( ٍ انالحبت ثٗسي آى ضا زضذَاؾت ًوبيس. ح١ ت٣سم هي هيالزي 1883ؼ هبض 20ّزطي قوؿي ) 1261هَضخ 

الوللي ثبقس ٦ِ زض ّط ٦كَض يب ثطاي ّط ٦كَض ًَٖ ٦ٌَاًؿيَى هص٦َض تؿلين قسُ  اي يب ثيي ي٥ يب چٌس اْْبضًبهِ هلي يب ه٣ٌُِ

 :  . زضنَضت زضذَاؾت ح١ ت٣سم اؾت

اي ضا اضائِ زّس ٦تِ تَؾتٍ هطرتٕ     ، ضًٍَقت اْْبضًبهِ ذَاّس ْطٜ هست هٗيي ي هيت ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي اظ هت٣بي  الف

 ، سَاّي قسُ ثبقس.  اي ٦ِ هجٌبي ح١ ت٣سم اؾت حجت اْْبضًبهِ

 ت ثب پصيطـ زضذَاؾت ح١ ت٣سم حوبيتْبي هص٦َض زض ٦ٌَاًؿيَى پبضيؽ قبهل آى ذَاّس ثَز.  ب

 قَز.   ي٧ي تل٣ي هي لن ، اٖالهيِ هص٦َض ٦بى ه٣طضات هطثٌَ ثِ آىزضنَضت ٖسم هطاٖبت قطايٍ هٌسضد زض ايي هبزُ ٍ 

  

 11هادُ

 ٍ ٖيٌتبً  ٍ ٦تطزُ  تؿتلين  ذتبضد  زض ٦ِ ضا اذتطاٖي اْْبضًبهِ تبضيد ٍ قوبضُ ثبيس هت٣بيي ، نٌٗتي هبل٧يت ازاضُ زضذَاؾت ثِ ثٌب 

، اضائِ زّس. ّوهٌيي ثتب زضذَاؾتت ازاضُ    ٗتي اؾتنٌ هبل٧يت ازاضُ ثِ قسُ تؿلين اْْبضًبهِ زض هص٦َض اذتطأ ثِ هطثٌَ هبّيتبً

 هبل٧يت نٌٗتي هت٣بيي ثبيس هساض٤ ظيط ضا ثِ ازاضُ هص٦َض تؿلين ٦ٌس: 

ّتبي ذتبضد    ّبي اًزبم قسُ زضذهَل اْْبضًبهِ اي ٦ِ هت٣بيي زضهَضز ًتبيذ ثطضؾي ت تهَيط ّطسًَِ ًبهِ ٍ اذُبضيِ  الف

 .  زضيبٞت ٦طزُ اؾت

 .   ّبي ذبضري حجت قسُ اؾت ذتطأ ٦ِ ثطاؾبؼ اْْبضًبهِت تهَيط سَاّيٌبهِ ا ب

 .   ت تهَيط ّطسًَِ تهوين ًْبيي هجٌي ثط ضز اْْبضًبهِ ذبضري يب ضز حجت اذتطأ ازٖب قسُ زض اْْبضًبهِ ذبضري ج

 .   اٖتجبضي سَاّيٌبهِ اذتطأ نبزضقسُ ثطاؾبؼ اْْبضًبهِ ذبضري ت تهَيط ّط تهوين ًْبيي هجٌي ثط ثي د
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ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي تبضيد ت٣بيب ضا ّوبى تبضيد زضيبٞت اْْبضًبهِ تل٣ي ذَاّس ٦طز هكتطٌٍ ثتط ايتي ٦تِ اْْبضًبهتِ زض ظهتبى       

 ، حبٍي ٧ًبت ظيط ثبقس:  زضيبٞت

 قَز.  ت ش٦ط نطيح يب يوٌي ايي ٧ًتِ ٦ِ حجت ي٥ اذتطأ ت٣بيب هي الف

 س. ٦ٌ ت ش٦ط ٧ًبتي ٦ِ قٌبذت َّيت هت٣بيي ضا هيؿط هي ب

 .   ت تَنيٝ اروبلي اذتطأج 

، اظ هت٣بيي زَٖت ذَاّس ٦تطز   اسط ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي تكريم زّس ٦ِ اْْبضًبهِ زض ظهبى ت٣بيب ٞب٢س قطايٍ ٠َٞ ثَزُ اؾت

 تب اظ تبضيد اثال٘ ْطٜ ؾي ضٍظ انالحبت الظم ضا اًزبم زّس ٍ تبضيد ت٣بيب ّوبى تبضيد زضيبٞت انالحبت هص٦َض ذَاّس ثَز ٍلتي 

 ي٧ي تل٣ي ذَاّس قس.  لن اسط زض هْلت تٗييي قسُ انالح نَضت ًگيطز، اْْبضًبهِ ٦بى
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 زٖتَت  هت٣بيتي  اظ نتٌٗتي  هبل٧يت ازاضُ ، اؾت ًكسُ يويوِ يب زضد آى زض ٦ِ قَز اقبضُ ّبيي ٣ًكِ ثِ اْْبضًبهِ زض چٌبًهِ 

ّبي هتَضز اقتبضُ ضا اضائتِ ًوبيتس، ازاضُ هتص٦َض تتبضيد        طزُ ٍ ٣ًك٦ِ اربثت ضا زَٖت هت٣بيي اسط. زّس اضائِ ضا ّب ٣ًكِ تب ٦ٌس هي

، تبضيد ت٣بيب ضا ّوبى تبضيد زضيبٞت اْْبضًبهتِ ٢يتس ًوتَزُ ٍ     زضيبٞت ٣ًكِ ضا تبضيد ت٣بيب تل٣ي ذَاّس ًوَز. زضٚيط ايي نَضت

 ّب ضا ٦أى لن ي٧ي تل٣ي ذَاّس ٦طز.  اقبضُ ثِ ٣ًكِ

  

 13هادُ

، ثطضؾتي   ًبهتِ آى  ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي اْْبضًبهِ ضا اظ ًٓط اًُجب٠ ثب قطايٍ هٌسضد زض ايي ٢بًَى ٍ آئييپؽ اظ ٢يس تبضيد ت٣بيب، 

زّتس. زضٚيتط ايتي نتَضت اْْبضًبهتِ ضا ضز ٍ       ، ا٢سام الظم ضا ثطاي حجت اذتطأ اًزبم هتي  ذَاّس ٦طز ٍ زضنَضت تكريم اًُجب٠

 ٦ٌس.  هطاتت ضا ثِ هت٣بيي اثال٘ هي
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 ُ هبل٧يت نٌٗتي پؽ اظ حجت اذتطأ ثبيس: ازاض 

 ت زضذهَل حجت اذتطأ ي٥ ًَثت آسْي هٌتكط ٦ٌس. الف 

 ت سَاّيٌبهِ حجت اذتطأ ضا نبزض ٦ٌس.  ب

 ت ضًٍَقت سَاّيٌبهِ حجت اذتطأ ضا ثبيگبًي ٍ پؽ اظ زضيبٞت ّعيٌِ ه٣طض، انل آى ضا ثِ هت٣بيي تؿلين ٦ٌس.  ج

، ثِ هٌٓتَض تٗيتيي حتسٍز حوبيتت      ّبي اذتطأ ، تٛييطاتي ضا زض هًوَى ٍ ٣ًكِ ٌبهِ اذتطأسَاّي زاضًسُ زضذَاؾت ثِ  تد

، اَالٖتبت هٌتسضد زض سَاّيٌبهتِ اذتتطأ اظحتسٍز       اُٖبء قسُ اًزبم زّس، هكطٌٍ ثط ايي ٦ِ زض ًتيزِ ايتي تٛييتطات  

 ظ ٧ًٌس.  ، تزبٍ اي ٦ِ اذتطأ ثطاؾبؼ آى حجت قسُ اؾت اَالٖبت هص٦َض زض اْْبضًبهِ اٍليِ

  

 15هادُ

 :   ح٠َ٣ ًبقي اظ سَاّيٌبهِ اذتطأ ثِ تطتيت ظيط اؾت

.  ، هكطٌٍ ثِ هَا٣ٞتت هبلت٥ آى اؾتت    ثطزاضي اظاذتطأ حجت قسُ زض ايطاى تَؾٍ اقربني ٚيط اظ هبل٥ اذتطأ ت ثْطُ  الف

 ثطزاضي اظ اذتطأ حجت قسُ ثِ قطح آتي ذَاّس ثَز:  ثْطُ

 ٞطآٍضزُ ثبقس:  ت زضنَضتي ٦ِ اذتطأ زضذهَل 1

 .  ، ٞطٍـ ٍ اؾتٟبزُ اظ ٞطآٍضزُ ، ٖطيِ ثطاي ٞطٍـ ، نبزضات ٍ ٍاضزات اٍل ت ؾبذت

 .  ، ٞطٍـ يب اؾتٟبزُ اظ ٞطآٍضزُ زٍم ت شذيطُ ثِ ٢هس ٖطيِ ثطاي ٞطٍـ

 ت زضنَضتي ٦ِ هَئَ حجت اذتطأ ٞطآيٌس ثبقس:   2

 اٍل ت اؾتٟبزُ اظ ٞطآيٌس. 

( ايي هبزُ زضذهَل ٦بالّبيي ٦ِ هؿتت٣يوبً اظ َطيت١    ( ثٌس )ال1ٝز هٌسضد زض رعء )زٍم ت اًزبم ّط ي٥ اظ هَاض 

 آيس.   ايي ٞطآيٌس ثِ زؾت هي

ثطزاضيْتبي هٌتسضد زض    ( ٖليِ ّط قرم ٦ِ ثسٍى اربظُ اٍ ثْتطُ 17( ايي هبزُ ٍ هبزُ ) تَاًس ثب ضٖبيت ثٌس )د ت هبل٥ هي  ب

ٌس ٍ يب ٖولي اًزبم زّس ٦ِ هو٧ي اؾت هٌزط ثِ تٗتسي ثتِ حت١    ( ضا اًزبم زّس ٍ ثِ ح١ هرتطٔ تٗسي ٦ ثٌس )الٝ

 هرتطٔ قَز، ثِ زازسبُ ق٧بيت ٦ٌس. 



 قَز:   ت ح٠َ٣ ًبقي اظ سَاّيٌبهِ اذتطأ قبهل هَاضز ظيط ًوي ج

 قَز.   هي ثطزاضي اظ ٦بالّبيي ٦ِ تَؾٍ هبل٥ اذتطأ يب ثب تَا١ٞ اٍ زض ثبظاض ايطاى ٖطيِ ت ثْط1ُ

ّبي ؾبيط ٦كَضّب ٦ِ ثتِ َتَض ه٢َتت يتب      هَئَ اذتطأ زض َّاپيوبّب، ٍؾبئٍ ٣ًليِ ظهيٌي يب ٦كتي ت اؾتٟبزُ اظ ٍؾبيل2

 قَز.  ، هطظّبي ظهيٌي يب آثْبي ٦كَض هي تهبزٞبً ٍاضز حطين َّايي

 قَز.   ثطزاضيْبيي ٦ِ ٣ٍٞ ثب اّساٜ آظهبيكي زضثبضُ اذتطأ حجت قسُ اًزبم هي ت ثْط3ُ

، ٢جل  ي ٦ِ ثب حُؿي ًيت ٢جل اظ ت٣بيبي حجت اذتطأ يب زضهَا٢ٗي ٦ِ ح١ ت٣سم ت٣بيب قسُ اؾتثطزاضي تَؾٍ ّط قره ت ثْط4ُ

٦طزُ يب ا٢ساهبت رسي ٍ هؤحطي رْت آهبزُ قسى ثطاي اؾتتٟبزُ   ، اظ اذتطأ اؾتٟبزُ هي اظ تبضيد ت٣بيبي ح١ ت٣سم ّوبى اذتطأ

 .   آٍضزُ اؾت اظ آى زض ايطاى ثِ ٖول هي

، تٌْب ثِ ّوطاُ قط٦ت يب ٦ؿت ٍ ٦بض يب ثِ  ( ايي هبزُ ٢يس قسُ اؾت ( ثٌس )د4ٌسُ ٢جلي ٦ِ زض رعء)ت ح٠َ٣ اؾتٟبزُ ٦ٌ  د

، ٢بثل اًت٣تبل يتب ٍاستصاضي     قسُ يب ه٣سهبت اؾتٟبزُ اظ آى ٞطاّن سطزيسُ ّوطاُ ثركي ٦ِ زض آى اظ اذتطأ اؾتٟبزُ هي

 .   اؾت
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هٌَٓض حّٟ  قَز. ثِ ؾبل اظ تبضيد تؿلين اْْبضًبهِ اذتطأ ه٣ًٌي هي ، پؽ اظ ثيؿتُ هبز ايي ضٖبيت ثب اذتطأ سَاّيٌبهِ اٖتجبض 

، هجلٛي ٦تِ ثتِ    ، پؽ اظ سصقت ي٥ ؾبل اظ تبضيد تؿلين اْْبضًبهِ ٍ ٢جل اظ قطٍٔ ّط ؾبل اٖتجبض سَاّيٌبهِ يب اْْبضًبهِ اذتطأ

ستطزز. تتأذيط زض پطزاذتت،     بل٧يتت نتٌٗتي پطزاذتت هتي    قَز، تَؾٍ هت٣بيي ثِ ازاضُ ه ًبهِ ايي ٢بًَى تٗييي هي هَرت آئيي

 .   حسا٦خط تب قف هبُ زض نَضت پطزاذت رطيوِ هزبظ اؾت

 قَز.   ، ٞب٢س اٖتجبض هي زضنَضتي ٦ِ ّعيٌِ ؾبالًِ پطزاذت ًكَز، اْْبضًبهِ هطثٌَ هؿتطز قسُ تل٣ي ٍ يب سَاّيٌبهِ اذتطأ

  

 17هادُ

 ثطزاضي ًوبيٌس:   تَاًٌس اظ اذتطأ ثْطُ طتيجبت ظيط، هي، ثب ضٖبيت ت زٍلت يب قرم هزبظ اظ َطٜ آى

ِ  ضثٍ هٌبٕٞ ٖوَهي هبًٌتس اهٌيتت هلتي    ت زضهَاضزي ٦ِ ثب ًٓط ٍظيط يب ثبالتطيي ه٣بم زؾتگبُ شي  الف ، ثْساقتت يتب    ، تٛصيت

يس ٍ يب ثطزاضي ًوب تَؾِٗ ؾبيط ثركْبي حيبتي ا٢تهبزي ٦كَض، ا٢تًبء ٦ٌس ٦ِ زٍلت يب قرم حبلج اظ اذتطأ ثْطُ

ثتطزاضي اظ   ثطزاضي اظ ؾَي هبل٥ يب قرم هزبظ اظ ؾَي اٍ هٛبيط ثب ض٢بثت آظاز ثَزُ ٍ اظ ًٓط ه٣بم هص٦َض، ثْتطُ  ثْطُ

اذتطأ ضإٞ هك٧ل ثبقس، هَئَ زض ٦ويؿيًَي هط٦ت اظ ضئيؽ ؾبظهبى حجت اؾٌبز ٍ اهال٤ ٦كَض، ي٧ي اظ ٢ًتبت  

روَْض ٍ ٍظيط يتب ثتبالتطيي ه٣تبم     ازؾتبى ٦ل ٦كَض، ًوبيٌسُ ضئيؽ، ز زيَاى ٖبلي ٦كَض ثب هٗطٞي ضئيؽ ٢َُ ٢ًبئيِ

، ثب تٗييي ٦ويؿيَى هتص٦َض، ؾتبظهبى زٍلتتي يتب قترم حبلتج ثتسٍى         ضثٍ هُطح ٍ زضنَضت تهَيت زؾتگبُ شي

 ًوبيس.   ثطزاضي هي ، اظ اذتطأ ثْطُ هَا٣ٞت هبل٥ اذتطأ

ِ زض هزَظ آهسُ اؾت ٍ هكطٌٍ ثِ پطزاذت هجلتٙ هٌبؾتت ثتِ    ثطزاضي اظ اذتطأ هحسٍز ثِ هٌَٓضي ذَاّس ثَز ٦ ت ثْطُ  ب

ًٟتٕ   ثبقس. زضنَضتي ٦ِ هبل٥ اذتطأ يب ّط قرم شي هبل٥ هص٦َض ثب زضًٓطسطٞتي اضظـ ا٢تهبزي هَضز اربظُ هي

ثتطزاضي زض ٞٗبليتْتبي    زيگط تَييحي زاقتِ ثبقٌس، ٦ويؿيَى پؽ اظ ضؾيسسي ثِ اْْبضات آًبى ٍ لحبِ ٦طزى ثْطُ

تَاًس ثٌب ثِ زضذَاؾت هبل٥ اذتطأ يب ؾبظهبى زٍلتي يب قترم   ي اتربش تهوين ذَاّس ٦طز. ٦ويؿيَى هيٚيطض٢بثت

ثطزاضي اظ اذتطأ حجت قسُ ضا زاضز، پؽ اظ ضؾيسسي ثتِ اْْتبضات َتطٞيي يتب ي٧تي اظ آًْتب زض        حبلخي ٦ِ هزَظ ثْطُ

 ٦ٌس. سيطي هزسز ا٢سام  اي ٦ِ يطٍضت ا٢تًبء ًوبيس، ًؿجت ثِ تهوين هحسٍزُ



ت زضنَضتي ٦ِ هبل٥ اذتطأ ازٖب ًوبيس ٦ِ قطايٍ ٍ اٍيبٔ ٍ احَالي ٦ِ ثبٖج اتربش تهوين قسُ زيگتط ٍرتَز ًتساضز ٍ      ج

اه٧بى ت٧طاض آى هيؿط ًيؿت ٍ يب ايي ٦ِ ازٖب ًوبيس ؾبظهبى زٍلتي يب قرم حتبلخي ٦تِ تَؾتٍ ٦ويؿتيَى تٗيتيي      

هَئَ زض ٦ويؿيَى هُتطح ٍ ثطضؾتي ٍ پتؽ اظ اؾتتوبٔ     قسُ ًتَاًؿتِ َج١ هٟبز تهوين ٍ قطايٍ آى ٖول ٦ٌس، 

ثطزاضي لَٛ قسُ ٍ حؿت هتَضز   ثطزاض، اربظُ ثْطُ ضثٍ ٍ ثْطُ ، ٍظيط يب ثبالتطيي ه٣بم زؾتگبُ شي اْْبضات هبل٥ اذتطأ

َ       ثطزاض زيگط نبزض هي ثطزاضي ثطاي هبل٥ يب ثْطُ اربظُ ثْطُ ى قَز. ثب احطاظ قتطايٍ ه٣تطض زض ايتي ثٌتس، استط ٦ويؿتي

ًوبيتس آى   اًس، ث٣تبء تهتوين ضا ايزتبة هتي     تكريم زّس حّٟ ح٠َ٣ ٢بًًَي اقربني ٦ِ ايي اربظُ ضا ٦ؿت ٦طزُ

 ٦ٌس.  تهوين ضا لَٛ ًوي

تتَاى آى هزتَظ ضا ٣ٞتٍ ثتِ      ، هي ثطزاضي تَؾٍ ٦ويؿيَى ثِ قرم حبلخي زازُ قسُ اؾت زضهَاضزي ٦ِ اربظُ ثْطُ

ظَطٜ ٦ويؿيَى يب ثِ ّوطاُ ٢ؿوتي اظ قط٦ت يب ٦ؿتت ٍ ٦تبضي   قسُ ا ّوطاُ قط٦ت يب ٦ؿت ٍ ٦بض قرم تٗييي

 قَز، اًت٣بل زاز.   ثطزاضي هي ٦ِ اذتطأ زض آى ثْطُ

 :   ، هبًٕ اًزبم اهَض ظيط ًيؿت ثطزاضي هَئَ ايي هبزُ ز ت اربظُ ثْطُ

 .  ، ثب ضٖبيت ه٣طضات ايي هبزُ ثطزاضي تَؾٍ هبل٥ اذتطأ ت ا٣ًٗبز ٢طاضزاز ثْطُ 1

 (.  15( هبزُ ) ثطزاضي هؿتوط اظ ح٠َ٣ تَٟيًي تَؾٍ هبل٥ اذتطأ َج١ هٌسضربت ثٌس )الٝ ت ثْطُ 2

 .  ( ايي هبزُ ( ثٌس )ح2( ٍ )1ت نسٍض اربظُ اؾتٟبزُ ًبذَاؾتِ َج١ ارعاء ) 3

ُ ُ تتي  هَرت آى حبثت قَز زؾتتگبُ زٍل  ثطزاضي اظ ٦ويؿيَى ثبيس ّوطاُ زليل ٍ ؾٌسي ثبقس ٦ِ ثِ ت ت زضذَاؾت اربظُ ثْط

ثتطزاضي ضا ثتب قتطايٍ     ثطزاضي ٦طزُ ٍلي ًتَاًؿتِ اؾتت ارتبظُ ثْتطُ    يب قرم هزبظ، اظ هبل٥ اذتطأ زضذَاؾت ثْطُ

 ه٣َٗل ٍ ْطٜ هست ظهبى هتٗبضٜ تحهيل ًوبيس. 

ضٖبيت هطاتت ايي ثٌس، زضنَضت َٞضيت ًبقي اظ ههبلح هلي يتب هتَاضز حهتَل قتطايٍ ٢ْطيتِ زض ٦كتَض ٦تالً ثتِ         

م ًرَاّس ثَز، هكطٌٍ ثط آى ٦ِ زض ايي ٢جيل هَاضز هبل٥ اذتطأ زضاٍليي ٞطنتت هو٧تي اظ   تكريم ٦ويؿيَى الظ

 تهوين ٦ويؿيَى هُلٕ قَز. 

اًس، ثطاي ٖطيِ زض ثتبظاض   ثطزاضي اظ اذتطأ تَؾٍ ؾبظهبى زٍلتي يب اقربل حبلخي ٦ِ تَؾٍ ٦ويؿيَى تٗييي قسُ ت ثْطُ  ٍ

 .   ايطاى اؾت

ّبزيْب، تٌْتب زض هتَضزي رتبيع اؾتت ٦تِ ثتِ        ثطزاضي اظ اذتطأ زض ظهيٌِ ٌٞبٍضي ًيوِ ت اربظُ ٦ويؿيَى زضذهَل ثْطُز 

ضثٍ تكريم زّس ٦تِ   هٌَٓض اؾتٟبزُ ٚيطتزبضي ٖوَهي ثَزُ يب زضهَضزي ثبقس ٦ِ ٍظيط يب ثبالتطيي ه٣بم زؾتگبُ شي

 .   ًحَُ اؾتٟبزُ اظ اذتطأ حجت قسُ تَؾٍ هبل٥ يب اؾتٟبزُ ٦ٌٌسُ آى ٚيطض٢بثتي اؾت

 :   قَز ٢بثل نسٍض اؾت ، زض هَاضز ظيط ًيع ثب تطتيجبتي ٦ِ ش٦ط هي ثطزاضي ثسٍى هَا٣ٞت هبل٥ ت پطٍاًِ ثْطُ ح

ثتطزاضي   قتسُ ٢جلتي ٢بثتل ثْتطُ     ت زضنَضتي ٦ِ زض ي٥ سَاّيٌبهِ اذتطأ ازٖب قسُ ثبقس ٦ِ ثسٍى اؾتٟبزُ اظ ي٥ اذتطأ حجتت 1

وي پيكطٞت هْتن ٌٞتي ٍ زاضاي اّويتت ا٢تهتبزي ٢بثتل تَرتِ ثبقتس، ازاضُ        ، هتً ًيؿت ٍ اذتطأ هؤذط ًؿجت ثِ اذتطأ ه٣سم

،  ، ثسٍى هَا٣ٞتت هبلت٥ آى   ثطزاضي اظ اذتطأ ه٣سم ضا زضحس يطٍضت هبل٧يت نٌٗتي ثِ زضذَاؾت هبل٥ اذتطأ هؤذط پطٍاًِ ثْطُ

 ٦ٌس.  نبزض هي

بلت٥ نتبزض قتسُ ثبقتس، ازاضُ هبل٧يتت نتٌٗتي ثتِ        ثطزاضي ثسٍى هَا٣ٞتت ه  ( ايي ثٌس پطٍاًِ ثْط1ُت زضهَا٢ٗي ٦ِ َج١ رعء )2

 ٦ٌس.  ثطزاضي اظ اذتطأ هؤذط ضا ًيع ثسٍى هَا٣ٞت هبل٥ آى نبزض هي ، پطٍاًِ ثْطُ زضذَاؾت هبل٥ اذتطأ ه٣سم



( ايي ثٌس زض تهوين هطثٌَ ثِ نتسٍض  2( ٍ )1ثطزاضي ثسٍى هَا٣ٞت هبل٥ َج١ ارعاء ) ت زضنَضت زضذَاؾت نسٍض پطٍاًِ ثْط3ُ

ضثتٍ پطزاذتت قتَز ٍ قتطايٍ      ّبي هص٦َض، حسٍز ٍ ٦بضثطز پطٍاًِ ٍ هجلٙ هٌبؾجي ٦ِ ثبيس ثِ هبل٥ اذتتطأ شي  ي٥ اظ پطٍاًِّط 

 قَز.   ، تٗييي هي پطزاذت

ثتطزاضي   ( اًت٣بل آى ٣ٍٞ ثِ ّوطاُ اذتطأ هؤذط ٍ زضنَضت نسٍض پطٍاًِ ثْط1ُثطزاضي َج١ رعء ) ت زضنَضت نسٍض پطٍاًِ ثْط4ُ

 .   ( اًت٣بل آى ٣ٍٞ ثِ ّوطاُ اذتطأ ه٣سم هزبظ اؾت2َج١ رعء )

 ثبقس.   ثطزاضي ثسٍى هَا٣ٞت هبل٥ هكطٌٍ ثِ پطزاذت ّعيٌِ ه٣طض هي ت زضذَاؾت نسٍض پطٍاًِ ثْطُ 5

ٌ    ( ايي ثٌس ٍ ثٌتسّبي )ة 2( ٍ )1) ثطزاضي ثسٍى هَا٣ٞت هبل٥، ارعاء ت زضنَضت نسٍض پطٍاًِ ثْطُ  6 ( ايتي   ( تتب )ٍ( ٍ ًيتع ثٌتس )

 .   هبزُ ٢بثل اٖوبل اؾت

 .   ٖوَهي تْطاى ٢بثل اٖتطاو اؾت  ، زض زازسبُ ت تهويوبت ٦ويؿيَى زضهحسٍزُ ثٌسّبي ايي هبزُط
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ٕ  شي ٦ِ زضنَضتي. ًوبيس زضذَاؾت زازسبُ اظ ضا اذتطاٖي سَاّيٌبهِ اثُبل تَاًس هي ًٟٕ شي ّط  ٍ  اظ ي٧تي  ٦ٌتس  حبثتت  ًٟت  قتطاي

ٔ  ( ٍ ثٌس )د6( ٍ نسض هبزُ )4) ،(2) ،(1) هَاز زض هٌسضد ، هرتتطٔ يتب ٢تبئن ه٣تبم      ( آى ضٖبيت ًكسُ اؾت يب ايي ٦ِ هبل٥ اذتتطا

 قَز.   ، ح٧ن اثُبل سَاّيٌبهِ اذتطأ نبزض هي ٢بًًَي اٍ ًيؿت

. ضأي قتَز  ، اظ تبضيد حجت اذتتطأ ثبَتل تل٣تي هتي     ّط سَاّيٌبهِ اذتطأ يب ازٖب يب ثركي اظ ازٖبّبي هطثٌَ ٦ِ ثبَل قسُ اؾت

ِ   ًْبيي زازسبُ ثِ ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي اثال٘ هي ، آسْتي هطثتٌَ ثتِ آى ضا     سطزز ٍ ازاضُ هعثَض آى ضا حجت ٍ پؽ اظ زضيبٞتت ّعيٌت

 ٦ٌس.   زضاٍليي ٞطنت هو٧ي هٌتكط هي

  

 19هادُ

خط ْتطٜ هْلتت يت٥    ٦ٌس، ؾبظهبى حجت اؾٌبز ٍ اهال٤ ٦كتَض حتسا٦   چٌبًهِ هبل٥ اذتطأ ثرَاّس اظاذتطأ حجت قسُ اؾتٟبزُ  

 ًوبيس. ضثٍ ه٧ٌٗؽ هي ّٟتِ هَئَ ضا ثِ زؾتگبُ يب زؾتگبّْبي شي

ثطزاضي اظ اذتطأ حسا٦خط ْطٜ هست زٍهبُ اْْبض ًٓط ًوَزُ ٍ ًتيزِ ضا رْت نتسٍض   زؾتگبّْبي هص٦َض زض ذهَل اه٧بى ثْطُ

 ًوبيس. ثطزاضي ٦تجبً ثِ ؾبظهبى حجت اؾٌبز ٍ اهال٤ اٖالم هي پطٍاًِ ثْطُ
  

 قررات عوَهيه
 48هادُ 

، حجت َطح نٌٗتي يب حجت ٖالئن تزبضي يب ٖالهتت روٗتي يتب حت١ هبل٧يتت ًبقتي اظ تؿتلين         ّطسًَِ تٛييط زض هبل٧يت اذتطأ

ضؾتس ٍ رتع زضهتَضز تٛييتط      ًٟٕ اظ ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي اًزبم قسُ ٍ ثِ حجتت هتي   ، ثِ زضذَاؾت ٦تجي ّط شي اْْبضًبهِ هطثٌَ

قَز. تأحيط ايي سًَِ تٛييط ًؿجت ثِ اقربل حبلج هٌٌَ ثتِ تؿتلين زضذَاؾتت     تَؾٍ ازاضُ هص٦َض آسْي هي،  هبل٧يت اْْبضًبهِ

 .  هص٦َض اؾت

، ذهَنتيبت يتب    ، هجتسأ، هطاحتل ؾتبذت    تٛييط زض هبل٧يت حجت ٖالهت يب ٖالهت روٗي زضنَضتي ٦ِ زض هَاضزي هبًٌس هبّيت

 .  ٖوَهي قَز، هٗتجط ًيؿت تٌبؾت ثب ّسٜ ٦بالّب يبذسهبت ؾجت سوطاّي يب ٞطيت

ّطسًَِ تٛييط زض هبل٧يت حجت ي٥ ٖالهت روٗي يب هبل٧يت اْْبضًبهِ هطثٌَ ثِ آى هٌٌَ ثِ هَا٣ٞت ٢جلي ضئيؽ ؾبظهبى حجتت  

 ثبقس.  اؾٌبز ٍ اهال٤ ٦كَض هي
  

 



 49هادُ

قتَز، نتَضت    م هعثتَض قتٌبذتِ هتي   ّطسًَِ تٛييط زض هبل٧يت ًبم تزبضي ثبيس ّوطاُ ثب اًت٣بل هؤؾؿِ يب ثركي اظ آى ٦ِ ثتب ًتب   

 پصيطز. 
  

  51هادُ
، يب ٖالهت حجت قسُ يب اْْبضًبهِ هطثتٌَ ثتِ آًْتب ثتِ      ثطزاضي اظ اذتطأ ٍ َطحْبي نٌٗتي حجت قسُ ّطسًَِ ٢طاضزاز اربظُ ثْطُ

ثتطزاضي ضا   رتبظُ ثْتطُ  ، هٟبز ٢طاضزاز ضا ثِ نَضت هحطهبًِ حّٟ ٍلي ا قَز. ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي تؿلين هي

 .   ٦ٌس. تأحيط ايي سًَِ ٢طاضزازّب ًؿجت ثِ اقربل حبلج هٌٌَ ثِ هطاٖبت هطاتت ٠َٞ اؾت حجت ٍ آسْي هي
  

 51هادُ

زضنَضتي ٦ِ هحل ا٢بهت هت٣بيي يب هط٦ع انلي تزبضت ٍي ذبضد اظ ايطاى ثبقس، ٦ٍيل ٢بًًَي اٍ ٦تِ ه٣تين ٍ قتبٚل زض ايتطاى     

 سسي اظ اٍ ا٢ساهبت الظم ضا اًزبم زّس. تَاًس ثِ ًوبيٌ ، هي اؾت
  

 52هادُ

 ٍ هٌٗتَي  هبل٧يتت  رْتبًي  ؾتبظهبى  زض ايتطاى  اؾتالهي  روْتَضي  ًوبيٌسسي ّوهٌيي ٍ نٌٗتي هبل٧يت ثِ هطثٌَ اهَض تهسي 

 .  اؾت ٦كَض اهال٤ ٍ اؾٌبز حجت ؾبظهبى ْٖسُ ثِ ضثٍ شي ٦ٌَاًؿيًَْبي ثِ هطثٌَ ّبي اتحبزيِ

، َتطح نتٌٗتي ًيتع تَؾتٍ ازاضُ هبل٧يتت نتٌٗتي        ، ٖالهت روٗي ، ٖالهت ، اٖن اظ اذتطأ يت نٌٗتيحجت ٦ليِ هَيَٖبت هبل٧

ًوبيٌتس   قَز. زض هَاضزي ٦ِ هطارٕ زيگط ثِ هَرت ٢بًَى ا٢سام ثِ ثطضؾي ٍ حجت هي ؾبظهبى حجت اؾٌبز ٍ اهال٤ ٦كَض اًزبم هي

قًَس ٦ِ حؿت هَضز هبل٧يت يب اذتطأ آًْتب زض ازاضُ هبل٧يتت    هي هٌس زضنَضتي اظ حوبيتْب ٍ اهتيبظات هص٦َض زض ايي ٢بًَى ثْطُ

 نٌٗتي ثِ حجت ضؾيسُ ثبقس. 
  

  53هادُ
، َطحْتبي نتٌٗتي ٍ ٖالئتن تزتبضتي      اي ثطاي حجت اذتطاٖتبت  ، زٞبتط رساسبًِ ّبي ًَيي ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي ثب اؾتٟبزُ اظ قيَُ

 قَز.   ، حجت هي ٞتط حجت ٖالئناي زض ز ٦ٌس. ٖالئن روٗي زض ثرف ٍيػُ ثيٌي هي پيف
  

 54هادُ

،  ًبهتِ ارطائتي   تَاًتس ثطاثتط ه٣تطضات هٌتسضد زض آئيتي اَالٖبت هَرَز زض زٞبتط حجت ٢بثل زؾتطؾي ّوگبى ثَزُ ٍ ّط قرم هي

 اَالٖبت هَضز ًيبظ ذَز ضا زضيبٞت ًوبيس. 
  

 55هادُ

 ا زض ضٍظًبهِ ضؾوي ٦كَض هٌتكط ذَاّس ٦طز. ّبي هص٦َض زض ايي ٢بًَى ض ، ٦ليِ آسْي ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي
  

 56هادُ

، اقتجبُ زض اْْبضًبهِ ٍ يب اقتجبُ زض ّتط   ، اقتجبُ ازاضي ثطزاضي ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي هزبظ اؾت ّطسًَِ اقتجبُ زض تطروِ يب ًؿرِ

 ًبهِ ارطائي ضا تهحيح ٦ٌس.   قسُ َج١ ايي ٢بًَى يب آئيي ّبي اًزبم ي٥ اظ حجت
  

 57هادُ

ضُ هبل٧يت نٌٗتي پؽ اظ زضيبٞت ّطسًَِ زضذَاؾت ٦تجي هجٌي ثط توسيس هْلت اًزتبم ّتط ا٢تساهي ٦تِ زض ايتي ٢تبًَى يتب        ازا

تَاًس آى ضا توسيس ًوبيس. ايي ٦تبض پتؽ اظ اٖتالم ثتِ      ، پؽ اظ ثطضؾي قطايٍ هَرَز هي ثيٌي قسُ اؾت ًبهِ ارطائي آى پيف آئيي

 قَز.   بهِ اًزبم هيً ًٟٕ َج١ ه٣طضات هص٦َض زض آئيي اقربل شي



  
 58هادُ

زّتس تتب    ذَاّس ٖليِ اٍ تهوين ثگيتطز ٞطنتت ٦تبٞي هتي     ، ثِ َطٞي ٦ِ هي ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي ٢جل اظ اٖوبل اذتيبضات ٢بًًَي

 قَز.  هُبلت ذَز ضا اٖالم ًوبيس. زضايي نَضت ّطسًَِ تهوين ثب لحبِ اٖالم هص٦َض اتربش هي
  

 59هادُ

ًبهِ ارطائي آى زض نالحيت قٗجِ يب قٗت ذبني اظ زازسبّْتبي ٖوتَهي    اظ ارطاء ايي ٢بًَى ٍ آئييضؾيسسي ثِ اذتالٞبت ًبقي 

 سطزز.  هبُ ثٗس اظ تبضيد تهَيت ايي ٢بًَى تَؾٍ ضئيؽ ٢َُ ٢ًبئيِ تٗييي هي ثبقس ٦ِ حسا٦خط تب قف تْطاى هي

ؾت هطثٌَ ثبيس ْطٜ زٍ هبُ اظ تبضيد اثتال٘  ًٟٕ ٢بثل اٖتطاو اؾت ٍ زازذَا تهويوبت ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي تَؾٍ اقربل شي

، تبثٕ ه٣طضات آئيي  ، ثِ زازسبُ نبلح ت٣سين سطزز. تزسيسًٓطذَاّي اظ آضاء ٍ ًحَُ ضؾيسسي ًٟٕ ٍ يب اَالٔ اٍ اظ آى تهوين ثِ شي

 .   زازضؾي زازسبّْبي ٖوَهي ٍ ا٣ًالة زض اهَض هسًي اؾت
  

 61هادُ

اؾت اظ هٌٗبي اًزبم ّطسًَِ ٞٗبليتي زض ايطاى ٦ِ تَؾٍ اقربني ٚيط اظ هبل٥ ح٣ت٠َ   ، ٖجبضت ٣ًى ح٠َ٣ هٌسضد زض ايي ٢بًَى

 سيطز.   تحت حوبيت ايي ٢بًَى ٍ ثسٍى هَا٣ٞت اٍ اًزبم هي

، ّطسبُ حبثت قَز زاضًسُ اربظُ اؾتٟبزُ، اظ هبل٥ زضذَاؾت ٦تطزُ اؾتت تتب ثتطاي      ٖالٍُ ثط هبل٥ ح٠َ٣ تحت حوبيت ايي ٢بًَى

تَاًتس ٖتالٍُ ثتط نتسٍض      زازسبُ زازذَاؾت ثسّس ٍ هبل٥ اهتٌبٔ ٦طزُ يب ًتَاًؿتِ آى ضا اًزبم زّس، زازسبُ هيذَاؾتِ هٗيٌي ثِ 

، ثِ رجطاى ذؿبضت هطثٌَ ًيع ح٧ن نبزض ٦ٌس ٍ يب تهتوين زيگتطي    ال٢ََٔ ح٠َ٣ زؾتَض رلَسيطي اظ ٣ًى ح٠َ٣ يب ٣ًى ٢طيت

 رْت اح٣ب٠ ح١ اتربش ًوبيس.  
  

 61هادُ

( 47( ٣ًى ح٠َ٣ ثِ قوبض آيس يب َجت١ هتبزُ )  40( ٍ )28(، )15ٖلن ٍ ٖوس هطت٧ت ٖولي قَز ٦ِ َج١ هَاز)ّط قرهي ٦ِ ثب 

( 10.000.000هيليتَى )  قسُ ٍ ٖالٍُ ثط رجطاى ذؿبضت ثِ پطزاذت رعاي ٣ًسي اظ زُ  ٖول ٚيط٢بًًَي تل٣ي قَز، هزطم قٌبذتِ

 قَز.   ًَز ٍ ي٥ ضٍظ تب قف هبُ يب ّط زٍي آًْب هح٧َم هي (ضيبل يب حجؽ تٗعيطي اظ50.000.000ضيبل تب پٌزبُ هيليَى )

، ٞطآيٌس زؾتتيبثي ثتِ يت٥ ٞتطآٍضزُ ثبقتس، زضنتَضت        زض زَٖاي هسًي ضارٕ ثِ ٣ًى ح٠َ٣ هبل٥ اذتطأ زض هَا٢ٗي ٦ِ اذتطأ

ٖتَي ٣ًتى حت١    ، ثِ ْٖتسُ ذَاًتسُ ز   ٍرَز قطايٍ ظيط، هؿؤٍليت احجبت ايي ٦ِ ٞطآٍضزُ اظَطي١ آى ٞطآيٌس ؾبذتِ ًكسُ اؾت

، هٌبٕٞ هكطٍٔ ذَاًسُ زَٖي ٣ًى ح١ ضا اظ رْت ٖتسم اٞكتبء    ذَاّس ثَز. زض ايي نَضت زازسبُ زضنَضت اضائِ اؾٌبز ٍ هساض٤

 :  اؾطاض تَليسي ٍ تزبضي ٍي زض ًٓط ذَاّس سطٞت

 ت ٞطآٍضزُ رسيس ثبقس. 1

ضٚتن   قتسُ ٖلتي   ؾتبذتِ قتسُ ٍ هبلت٥ ح٣ت٠َ حجتت      ت احتوبل ٢َي ٍرَز زاقتِ ثبقس ٦ِ ٞطآٍضزُ ثب اؾتٟبزُ اظ ٞطآيٌس هعثتَض 2

 ، تٗييي ًوبيس.  تالقْبي ه٣َٗل ًتَاًؿتِ اؾت ٞطآيٌسي ضا ٦ِ ٍا٢ٗبً اؾتٟبزُ قسُ

الوللتي ضارتٕ ثتِ هبل٧يتت نتٌٗتي ٦تِ زٍلتت         ت زضنَضت تٗبضو هٟبز ايي ٢بًَى ثب ه٣طضات هٌسضد زض هٗبّتسات ثتيي    62هبزُ

 .  پيًَسز، ه٣طضات هٗبّسات هص٦َض ه٣سم اؾت يب هيروَْضي اؾالهي ايطاى ثِ آًْب پيَؾتِ ٍ 

%( اظ زضآهتس اضظي ًبقتي اظ ارتطاء هٟتبز ٦ٌَاًؿتيًَْبي      50ثيٌي زض٢بًَى ثَزرِ ؾبالًِ تبهٗبزل پٌزتبُ زضنتس)   ت ثبپيف  63هبزُ

ْ  ستطزز، ثتطاي    ٢بًَى ٖبيتس هتي   نٌٗتي ٦ِ اظ تبضيد تهَيت ايي  الوللي هبل٧يت هطثٌَ ثِ حجت ثيي   يتع ازاضُ هبل٧يتت  اضت٣تبء ٍ تز

 يبثس.   نٌٗتي ٍ اضت٣بء ٦يٟي آى زض ٢بًَى ثَزرِ ؾبالًِ اذتهبل هي

، ثب٥ً هط٦عي روَْضي اؾالهي ايتطاى ه٧لتٝ اؾتت اضظ هتَضز ًيتبظ نتبحجبى ايطاًتي ح٣ت٠َ          پؽ اظ تأييس ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي

الوللي ثتب ًتطخ ضؾتوي     َاًؿيًَْب ٍ ه٣طضات ثييّبي هص٦َض زض ٦ٌ الوللي ايي ح٠َ٣ ثطاثط تٗطِٞ هبل٧يت نٌٗتي ضا رْت حجت ثيي

 تأهيي ًوبيس.  



، تَؾتٍ ؾتبظهبى حجتت اؾتٌبز ٍ اهتال٤ ٦كتَض تْيتِ ٍ         ًبهِ ارطائي ايي ٢بًَى ْطٜ ي٥ ؾبل اظ تتبضيد تهتَيت   ت آئيي  64هبزُ

ّبي حجت اذتطاٖتبت ٍ   ضًبهِّبي هطثٌَ ثِ اْْب ٍيػُ ثبيس تٗطِٞ ّعيٌِ ًبهِ هص٦َض ثِ ضؾس. زض آئيي تهَيت ضئيؽ ٢َُ ٢ًبئيِ هي ثِ

، حجت ٖالئن ٍ ٖالئن روٗتي ٍ توسيتس حجتت آًْتب ٍ رتطائن تتأذيط زض توسيتس ثتب ضٖبيتت ايتي ٢تبًَى ٍ هٟتبز              َطحْبي نٌٗتي

، تٗييي قَز ٍ زضنَضت لعٍم ّط ؾِ ؾبل ي٥  ٦ٌَاًؿيًَْبي هطثٌَ ٦ِ روَْضي اؾالهي ايطاى ًَٖيت زض آًْب ضا پصيطٞتِ اؾت

 ثبقس.  ط هيثبض ٢بثل تزسيس ًٓ
  

 65هادُ 

سيتطز. زض   اؾت، هٗتجط ثَزُ ٍ هَضز حوبيت ايي ٢بًَى ٢تطاض هتي    اذتطاٖبت ٍ ٖالئن تزبضتي ٦ِ ٢جالً ثطاثط ه٣طضات ؾبث١ حجت قسُ

 ايي نَضت : 

 ، ثطاي هست ثب٢يوبًسُ پطزاذت قَز.   ّبي ؾبالًِ ه٣طض زض ايي ٢بًَى ت زضهَضز اذتطاٖبت ثبيس ّعيٌِ الف

ِ    ثٌسي ثتيي  ثبيس زضهَٖس ه٣طض زض ّوبى ٢بًَى توسيس قسُ ٍ پؽ اظ توسيس ثطاؾبؼ َج٣ِت ٖالئن ب  ثٌتسي   الوللتي هزتسزاً َج٣ت

 قَز.  
  

 66هادُ 

ِ  ٍ انتالحبت ثٗتسي آى ٍ آئتيي   1/4/1310االرطاء قسى ايي ٢بًَى، ٢بًَى حجت ٖالئن ٍ اذتطاٖبت ههتَة   اظ تبضيد الظم ّتبي   ًبهت

 قَز. هطثٌَ ثِ آى هلٛي هي

 

 

 ًاهِ اجرایي ثبت اختراعات آییي
  
  

 فصل اٍل: تسلین اظْارًاهِ 

  
 2هادُ 

 حجت اذتطأ هؿتلعم تؿلين اْْبضًبهِ ثِ هطرٕ حجت اؾت.
  

 3هادُ 

 تتبضيد،  ش٦تط  اظ پتؽ  ٍ قتسُ  تٌٓتين  ٞبضؾتي  ظثتبى  ثِ ٍ( 1 –اْْبضًبهِ حجت اذتطأ ثبيس زض ؾِ ًؿرِ ٍ زض ٞطم هرهَل )الٝ 

 ٢بًًَي ٍي اهًبء قَز. ًوبيٌسُ يب هت٣بيي تَؾٍ

ثِ ظثبى زيگطي ٚيط اظ ٞبضؾتي ثبقتس، اضائتِ انتل هتساض٤       زض نَضتي ٦ِ اؾٌبز يويوِ اْْبضًبهِ ٍ ؾبيط اؾٌبز هطثٌَ،  -تبصرُ

شل٥ اسط تطروِ ٦بهل ايي هساض٤ ثتطاي هت٣بيتي هيؿتط     ّب العاهي اؾت. هٕ هَضز ًيبظ ّوطاُ ثب تطروِ ٖبزي ٦بهل آى

تَاًتس زض رطيتبى ثطضؾتي     ّب ضا ثِ ٞبضؾي يويوِ ًوبيس. هطرٕ حجتت زض نتَضت لتعٍم هتي     آىتَاًس ذالنِ  ًجبقس، هي

اْْبضًبهِ، تطروِ ضؾوي هساض٤ هص٦َض ضا هُبلجِ ٦ٌس. چٌبًهِ انُالحبت ٌٞبٍضي ٍ ٖلوتي ثتِ ٦تبض ضٞتتِ زض اؾتٌبز      

  ٦ٌس. هص٦َض، هٗبزل ٞبضؾي ًساقتِ ثبقٌس، ش٦ط ّوبى انُالحبت ٦ٟبيت هي

 

 4هادُ 
ًبهتِ ثتِ    ايتي آيتيي   167ثبيس اْْبضًبهِ حجت اذتطأ ضا ثِ نَضت حًَضي يب ثب پؿت ؾٟبضقي ٍ يب زض چتبضچَة هتبزُ    هت٣بيي

 سطزز. هطرٕ حجت تؿلين ًوبيس. تبضيد ٍنَل اْْبضًبهِ يب تبضيد زازُ پيبم، تبضيد اْْبضًبهِ تل٣ي هي
  



 5هادُ 
 اْْبضًبهِ حجت اذتطأ ثبيس حبٍي ٧ًبت ظيط ثبقس:

 ش٦تط  اؾتت  ح٣ت٢َي  قرم هت٣بيي ٦ِ نَضتي زض ٍ هت٣بيي ؾوت ٍ تبثٗيت ٦سپؿتي، ًكبًي، هلي، قوبضُ اؾن،      -1

ِ  ٌٖساللعٍم ٍ انلي هط٦ع تبثٗيت، حجت، قوبضُ ٍ هحل ا٢بهتگبُ، ٞٗبليت، ًَٔ ًبم، ِ  ّطسًَت  العاهتي  آى زيگتط  قٌبؾت

   اؾت؛

 ٢بًًَي هت٣بيي، زض نَضت ٍرَز؛ ًوبيٌسُ ٦سپؿتي ٍ ًكبًي  هلي، قوبضُ اؾن،               -2

 هت٣بيي ٦ِ نَضتي زض زاضًس، ضا ايطاى زض ّب اثال٘ زضيبٞت نالحيت ٦ِ اقربني يب قرم ٦سپؿتي ٍ ا٢بهتگبُ اؾن،      -3

 ًجبقس؛ ايطاى ه٣ين

 ًجبقس؛ هرتطٔ قرم هت٣بيي ٦ِ نَضتي زض هرتطٔ، قٛل ٍ ًكبًي اؾن،               -4

ٍ ٚيتطُ ًجتَزُ ٍ   « ثْتتط »ِ ًحَي ٦ِ اذتطأ ازٖبيي ضا هكرم ؾبظز ٍ هكتتول ثتط ٦لوتبتي هختل     ث اذتطأ ٌَٖاى      -5

 ٦لوِ ثبقس؛  10تطريحبً ثيي ؾِ تب 

 ت٣سم؛ ح١ زضذَاؾت نَضت زض ذبضد، زض اذتطأ ًبهِ سَاّي يب اْْبضًبهِ قوبضُ ٍ هحل تبضيد،               -6

 هِ انلي زض نَضت ت٧ويلي ثَزى اذتطأ؛اْْبضًب ثِ هطثٌَ اَالٖبت               -7

 ّب؛ ٣ًكِ ٍ اذتطأ تَنيٝ ذالنِ ازٖبّب، تَنيٝ، نٟحبت تٗساز               -8

 اذتطاٖبت؛ الوللي ثيي ثٌسي َج٣ِ ثطاؾبؼ اذتطأ َج٣ِ تٗييي               -9

 .يوبئن تٗييي           -10

ّتب اظ َتطٜ اقتربل هزتبظ،      هطثٌَ تَؾٍ اقربل ح٢َ٣ي، اهًبء آىزض نَضت تؿلين اْْبضًبهِ ٍ ؾبيط اؾٌبز  -1تبصرُ 

 يطٍضي اؾت.

اؾن ٍ ًكبًي هت٣بيي ه٣ين ذبضد اظ ٦كَض، ٖالٍُ ثط ٞبضؾي ثبيس ثِ حطٍٜ التيي ثبقس ٍ ثتب ّوتبى حتطٍٜ ًيتع      -2تبصرُ 

 حجت ٍ آسْي قَز.
  

 6هادُ 
 هساض٤ ظيط ثبيس يويوِ اْْبضًبهِ قَز:

 ذتطأ؛ا تَنيٝ               -1

 اذتطأ؛ ازٖبّبي يب ازٖب               -2

 اذتطأ؛ تَنيٝ اظ اي ذالنِ               -3

 لعٍم؛ نَضت زض ّب، ٣ًكِ يب ٣ًكِ               -4

 هرتطٔ؛ ٍ هت٣بيي َّيت هخجت هساض٤               -5

 ٔ ًرَاّس اؾن ٍي ش٦ط قَز؛هرتط چٌبًهِ هرتطٔ، اؾن ش٦ط ٖسم ثط هجٌي ٦تجي زضذَاؾت               -6

 تؿلين تبضيد آى اظ ضٍظ 15 ْطٜ حسا٦خط يب اْْبضًبهِ تؿلين ثب ثبيسّوعهبى ٦ِ ت٣سم ح١ ثِ هطثٌَ هساض٤               -7

 قَز؛

 ٢بًًَي؛ ّبي ّعيٌِ پطزاذت ثِ هطثٌَ ضؾيس               -8

 بيٌسُ ٢بًًَي ثِ ٖول آيس.ًو تَؾٍ ت٣بيب ٦ِ نَضتي زض ًوبيٌسسي، هساض٤               -9

٢بًَى ثبقس، هطرٕ حجت اظ هت٣بيي زَٖت ذَاّس  11چٌبًهِ اْْبضًبهِ زض ظهبى ت٣بيب ٞب٢س قطايٍ ه٣طض زض هبزُ  -1تبصرُ

ضٍظ انالحبت الظم ضا اًزبم زّس ٍ تبضيد ت٣بيتب ّوتبى تتبضيد زضيبٞتت انتالحبت       ٦30طز تب اظ تبضيد اثال٘ ْطٜ 

هْلت تٗييي قسُ انالح نَضت ًگيطز، اْْبضًبهِ ٦بى لن ي٧ي تل٣ي ذَاّس قتس. ايتي   هص٦َض ذَاّس ثَز. اسط زض 

 ثبقس. ضٍظ هي 60هْلت ثطاي اقربل ه٣ين ذبضد اظ ٦كَض 

ّبيي اقبضُ قَز ٦ِ زض آى زضد يب يويوِ ًكسُ اؾت هطرٕ حجت اظ هت٣بيتي زٖتَت    اسط زض اْْبضًبهِ ثِ ٣ًكِ -2 تبصرُ

ّب، تبضيد ت٣بيتب تل٣تي ذَاّتس     ٍظ اضائِ زّس. زض نَضت اضائِ، تبضيد زضيبٞت ٣ًكِض 30ّب ضا ْطٜ  ٦ٌس تب ٣ًكِ هي



ّب ضا  قس. زض ٚيط ايي نَضت، هطرٕ حجت تبضيد ت٣بيب ضا ّوبى تبضيد زضيبٞت اْْبضًبهِ ٢يس ًوَزُ ٍ اقبضُ ثِ ٣ًكِ

 قس.ثب ضٍظ هي ٦60بى لن ي٧ي تل٣ي ذَاّس ٦طز. ايي هْلت ثطاي اقربل ه٣ين ذبضد اظ ٦كَض 
  
  7هادُ 

 ّط نٟحِ اظ تَنيٝ، ازٖب، ذالنِ تَنيٝ ٍ ٣ًكِ اذتطأ ثبيس تَؾٍ هت٣بيي يب ًوبيٌسُ ٢بًًَي اٍ اهًبء سطزز.
  

  8هادُ 
زٌّتس هطثتٌَ ثبقتس. زض     اي اظ اذتطاٖبت هطتجٍ ٦ِ ي٥ اذتطأ ٦لي ضا تك٧يل هتي  اْْبضًبهِ ثبيس ٣ٍٞ ثِ ي٥ اذتطأ يب ثِ زؾتِ

 تَاًس اْْبضًبهِ هطثٌَ ثِ اذتطأ ذَز ضا ثِ زٍ يب چٌس اْْبضًبهِ هزعا ٍ هؿت٣ل ت٣ؿين ًوبيس. ي هيٚيط ايي نَضت، هت٣بي
  

  9هادُ 

 اْْبضًبهِ ت٣ؿيوي ثبيس زاضاي العاهبت اْْبضًبهِ انلي ثَزُ ٍ زض تؿلين آى ٧ًبت ظيط ضٖبيت سطزز:

 اٍليِ؛ اْْبضًبهِ تبضيد ٍ قوبضُ     -1

 ١ ت٣سم اظ ؾَي هت٣بيي، ش٦ط قوبضُ ٍ تبضيد اْْبضًبهِ ًرؿتيي، ّوطاُ ثب هحل ح١ ت٣سم؛ح زضذَاؾت نَضت زض     -2

  انلي؛ اْْبضًبهِ زض هص٦َض تَنيٝ ذالنِ ٍ ٣ًكِ ازٖب، تَنيٝ، انالح     -3

 .ت٣ؿيوي ّبي اْْبضًبهِ ّعيٌِ پطزاذت ثِ هطثٌَ هساض٤     -4

تَاًس اظ ح١ ت٣تسم يتب    ضًبهِ انلي، هت٣بيي اْْبضًبهِ ت٣ؿيوي هيّبي هتٗسز ثطاي اْْب زض نَضت ازٖبي ح١ ت٣سم -تجهطُ

 ّبيي ٦ِ اظ ًٓط هَيَٖي هطتجٍ ثب آى اْْبضًبهِ ت٣ؿيوي ثبقس، اؾتٟبزُ ٦ٌس. ح١ ت٣سم
  
 11هادُ 

 تَنيٝ اذتطأ ثبيس نطيح ٍ ّوطاُ ثب رعئيبت ٦بهل ٍ هكتول ثط ٧ًبت ظيط ثبقس:

 اْْبضًبهِ ش٦ط سطزيسُ اؾت؛ زض ٦ِ اي سًَِ ثِ اذتطأ ٌَٖاى     -1

 هطثٌَ؛ اذتطأ ٌٞي ظهيٌِ     -2

 اذتطأ؛ اّساٜ ثيبى ٍ ٌٞي هك٧ل     -3

 ٍ زض٤ ثطاي ٦ِ ًحَي ثِ زاضز، ٍرَز ازٖبيي اذتطأ ثب ضاثُِ زض ٦ِ ّبيي پيكطٞت ؾبث٣ِ ٍ پيكيي زاًف ٍيٗيت قطح  -4

 ٦ٌس؛ ٦ٟبيت اذتطأ ثَزى رسيس ثطضؾي

 طاي هك٧ل ٌٞي هَرَز، ّوطاُ ثب قطح ز٢ي١ ٍ ٦بٞي ٍ ي٧پبضچِ اذتطأ؛ث حل ضاُ اضائِ     -5

ِ  آى زض هترهتم  ي٥ ٦ِ  ًحَي  ثِ ٍرَز، نَضت زض ًوَزاضّب ّب، ٣ًكِ اق٧بل، تَييح  -6 ٔ  ثتَاًتس  ظهيٌت  ٍ زض٤ ضا اذتتطا

 هسُ اؾت العاهي اؾت؛آ  ٣ًكِ زض اذتطأ ّبي ٍيػسي ثيبى ثطاي ٦ِ ّبيي قوبضُ ثِ اضربٔ. زضيبثس ضا آى ارعاي اضتجبٌ

ٔ  ثَزى رسيس ٍيػسي ٦ِ ًحَي ثِ پيكيي، اذتطاٖبت ثِ ًؿجت ازٖبيي اذتطأ هعايبي ز٢ي١ ٍ ٍايح ثيبى  -7  تتبحيط  ٍ اذتتطا

 ؾبظز؛ ضٍقي ضا آى ٌٞي

 اذتطأ؛ ٦بضسيطي ثِ ثطاي ارطايي ضٍـ ي٥ حسا٢ل تَييح     -8

 بّيت اذتطأ سَيبي ايي اهط ًجبقس.ه ٦ِ نَضتي ض ز اذتطأ نٌٗتي ٦بضثطز نطيح ش٦ط     -9
  

  11هادُ 

ّتبي ٌٞتي تٗيتيي ٦ٌتس. ّتط       ازٖبي اذتطأ ثبيس ٌٖبنط اذتطاٖي ضا ٦ِ حوبيت اظ آى زضذَاؾت قسُ اؾت، زضچبضچَة هكرهِ

 تَاًس هكتول ثط ي٥ يب چٌس ازٖب ثبقس. ازٖب يب ازٖبّب ثبيس نطيح ٍ هٌزّع ثَزُ ٍ زاضاي قطايٍ ظيط ثبقٌس: اذتطأ هي

  تٗسّز؛ نَضت زض ّب آى تطتيجي سصاضي  قوبضُ ٍ اذتطأ هبّيت ثِ تَرِ ثب ّب آى تٗساز ثَزى ه٣َٗل               -1

 ثبقس؛ قسُ هسلل ٍ احجبت تَنيٝ زض ٦بهل ََض ثِ ٍ ًطٍز ٞطاتط اذتطأ تَنيٝ زض قسُ اٞكبء اَالٖبت اظ               -2

 حوبيت ضا ثب اؾتٟبزُ اظ روالت هخجت، ثيبى ًوبيس؛ ٢بثل ٌٞي ّبي ٍيػسي               -3



 ٖجتبضاتي  ثتطزى  ٦بض ثِ اظ هو٧ي حس تب ٍ سطزز اهتٌبٔ تَنيٝ يب ّب ٣ًكِ ثِ اضربٔ  اظ ارتٌبة، ٚيط٢بثل هَاضز زض رع      -4

 قَز؛ ذَززاضي «قسُ زازُ ًكبى ّب ٣ًكِ زض ٦ِ ََض ّوبى» يب «آهس تَنيٝ زض ٦ِ ََض ّوبى» هبًٌس

زض نَضتي ٦ِ ثطاي ْٞن ازٖب اضربٔ ثِ ٣ًكِ يطٍضت زاقتِ ثبقس، پؽ اظ ثيبى ازٖب، قوبضُ نٟحِ ٣ًكتِ ٍ ٖالهتت         -5

 هكرم ٦ٌٌسُ آى زض زاذل پطاًتع ش٦ط سطزز؛

 . ًجبقس اذتطأ هعايبي ٍ ارطا قيَُ ثط هكتول               -6
  

 12هادُ 
س، ٞطايٌس زؾتيبثي ثِ يت٥ ٞتطآٍضزُ ٍ يتب تط٦يجتي اظ ٞطايٌتس ٍ ٞتطآٍضزُ ثبقتس،        ، ٞطايٌ ازٖب يب ازٖبّب هو٧ي اؾت ًبْط ثط ٞطآٍضزُ

 هكطٌٍ ثط اي٧ٌِ ضارٕ ثِ ي٥ هَْٟم اذتطاٖي ثبقس.
  

  13هادُ 
اي ٦ِ اذتطأ ثِ آى تٗل١ زاضز ضا تٗييي ٦ٌس تتب زض رؿتتزَي ؾتَاث١ اذتتطأ      ذالنِ تَنيٝ اذتطأ ثبيس هؿت٣يوبً ظهيٌِ ٌٞي

 ُ ٢طاض سيطز. زض ذالنِ اذتطأ ٧ًبت ظيط ثبيس زض ًٓط سطٞتِ قَز:ازٖبيي هَضز اؾتٟبز

 ثبقس؛ ٦لوِ 200  تب 70 ثط هكتول ٍ قَز قطٍٔ اذتطأ ٌَٖاى ثب     -1

 ًوبيس؛ ضٍقي اروبالً ضا اذتطأ انلي ٦بضثطزّبي يب ٦بضثطز ٍ آى ثطاي قسُ اضائِ حل ضاُ اؾبؼ ٌٞي، هك٧ل     -2

ّتبي اذتتطأ ثتِ     ّتب ٍيػستي   ّبي قيويبيي يب هٗبزالت ضيبيي ثبقس تتب ثطاؾتبؼ آى   ٞطهَل ثط هكتول لعٍم، نَضت زض  -3

 ثْتطيي ق٧ل ثيبى قَز؛

ِ  يتطٍضت  ٣ًكِ ثِ اضربٔ اذتطأ تَييح ثطاي ٦ِ نَضتي زض  -4 ِ  تَيتيح  اظ پتؽ  ثبقتس،  زاقتت  ثبيتس  ٢ؿتوت  ّتط  ذالنت

 طزز؛س ش٦ط پطاًتع زاذل زض ّب ٣ًكِ اظ ّطي٥ ثِ زٌّسُ اضربٔ ّبي ًكبًِ

 .  اذتطأ هعايبي ٍ اضظـ ثيبى ٖسم     -5
  

 14هادُ 
 تَاًس هجٌبي تٟؿيط ثطاي تٗييي حسٍز ازٖب ثبقس. ضٍز ٍ ًوي ذالنِ تَنيٝ ٣ٍٞ ثطاي ثيبى اَالٖبت اذتطأ ثِ ٦بض هي

  
 15هادُ 

 ثبيس ٧ًبت ظيط ضٖبيت قًَس: ّب ّب، ًوَزاضّب، ٍ رساٍل، ثركي اظ يويوِ اْْبضًبهِ اذتطأ ثبقٌس زض تطؾين آى چٌبًهِ ٣ًكِ

، ثب ذٌَُ پطضًگ ٍ ي٧سؾت هك٧ي ٍ ٚيطضًگي ٦كيسُ قتسُ ٍ تطريحتبً زض    A ٢ُٕ زض ٍ ثبزٍام ٦بٚص نٟحِ ضٍي ي٥ زض – 1

 5/1 چت   اظ  هتط ؾبًتي 5/2 ٦كي اؾتٟبزُ قَز ٍ حسا٦خط حبقيِ اٍضا٠ ثِ تطتيت اظ ثبال  ّب اظ اثعاضّبي ٌٞي ٣ًكِ ضؾن آى

 هتط ثبقس؛ ؾبًتي 1هتط ٍ اظ پبييي  ؾبًتي 5/2ضاؾت  اظ هتط، ؾبًتي

 قَز؛ هيؿط آى ثطزاضي تهَيط يب ت٧خيط اه٧بى ٦ِ ثبقس ًحَي ثِ ّب ٣ًكِ قٟبٞيت ٍ ٍيَح – 2

ِ  اظ ذبني ثرف ًوَزى ثطرؿتِ اذتطأ، ْٞن ثطاي آ٧ًِ هگط ثبقس ي٧ؿبى ه٣يبؼ زاضاي ًوَزاض يب  ٣ًكِ ٌٖبنط توبم – 3  ٍ  ٣ًكت

 ٍضي ثبقس؛يط ًوَزاض يب

 سيطز؛ ٢طاض نٟحِ زض ٖوَزي نَضت ثِ اه٧بى حس تب – 4

 ّب ثِ ََض ضٍقي ش٦ط قسُ ٍ ذَاًب ثبقٌس؛ اٖساز، حطٍٜ ٍ ًكبًِ -5

   زاز؛ اضربٔ ّب آى ثِ ثتَاى تَنيٝ زض ٦ِ ثبقس ّبيي  ًكبًِ قبهل – 6

 نٟحِ اظ ٦ل نٟحبت ثبقس؛ آى قوبضُ زٌّسُ ًكبى تطريحبً ٍ قسُ سصاضي قوبضُ تطتيت ثِ ثبيس  نٟحبت – 7

 ًوَزاضّب؛ ٍ رساٍل هَضز زض هگط ثبقس زاقتِ ٍرَز ّب ٣ًكِ ضٍي ًجبيس تَييحي ّيچ –8

ٜ  ثتسٍى  ثبيس نٟحبت ٦ل ثبقس، نٟحِ ي٥ اظ ثيف زض رساٍل ٍ ًوَزاضّب ّب، ٣ًكِ اظ ّطي٥ ٦ِ نَضتي زض – 9  اظ ثركتي  حتص

 ّب ضا ثب ي٧سيگط ضٍقي ؾبظز. ًحَي ٦ِ اضتجبٌ ٍ توبهيت ٢ؿوت ثِ ثبقس نٟحبت قوبضُ اظ هؿت٣ل ّبيي ًكبًِ قبهل ، ّب آى
  



 16هادُ 
سيتطي ٍظى ٍ حتطاضت، اًتطغي،     ّب، ثِ ٍاحسّبي اًساظُ زض نَضتي ٦ِ زض اْْبضًبهِ، تَنيٝ، ذالنِ تَنيٝ، ازٖب يب ازٖبّب ٍ ٣ًكِ

 قَز. يس اؾتٟبزُ ًَض، نسا، هٌٛبَيؽ، ٍ اظ ايي ٢جيل اهَض اقبضُ قسُ ثبقس، اظ ٢َاٖس هتٗبضٜ ثب
  

 17هادُ 

 هطاٖتبت  ّتب  آى هَضز زض شيل ٧ًبت ٍ زضد   Aؾبيط يوبئن اْْبضًبهِ، ثِ رع ٣ًكِ، ًوَزاض ٍ رسٍل، ثبيس ضٍي ٦بٚص زاضاي ٢ُٕ 

 :سطزز

 ًجبقس؛ هتط ؾبًتي 5/1 اظ ثيف ؾَُض ثيي ٞبنلِ ٍ سطزز اضائِ قسُ تبي  نَضت ثِ ّب آى هتي – 1

 ضيبيي هو٧ي اؾت ثِ نَضت زؾتي ًَقتِ قًَس؛ّبي قيويبيي ٍ  ٞطهَل -2

 هتطي اظ پبييي ٍ ؾوت چ  ثبقٌس؛ ؾبًتي 2ؾبًتي هتطي زض ثبال ٍ ؾوت ضاؾت ٍ  3نٟحبت ثبيس زاضاي حبقيِ  -3

 تطتيتت  ثِ ٍ آٚبظ ي٥ قوبضُ ثب اذتطأ تَنيٝ ٢ؿوت قطٍٔ ٦ِ ثبقس ًحَي ثِ ٍ ٞبضؾي ٖسز ثِ ثبيس نٟحبت، سصاضي قوبضُ –4

 ّتب  آى اثتساي ثبقس  سصاضي قَز چٌبًهِ اْْبضًبهِ ّوطاُ ثب ٣ًكِ، ًوَزاض ٍ رسٍل ازٖبّب ٍ ذالنِ اذتطأ قوبضُ  پبيبى تب

 قًَس؛ سصاضي قوبضُ ي٥ اظ رسيس ّبي قوبضُ ثب ثبيس

 قَز. اٍضا٠ ًجبيس تب ذَضزُ ٍ پبضُ قسُ ثبقٌس ٍ ٣ٍٞ ي٥ ضٍي ٦بٚص ًَقتِ هي -5
  

 18هادُ 
٢بًَى، زضذَاؾت ح١ ت٣سم ٦طزُ ثبقس، ٌّگبم ت٣بيبي حجت اذتطأ ثبيس زضذَاؾت ذتَز ضا   9هبزُ  زض نَضتي ٦ِ هت٣بيي َج١

تؿلين ًوبيس. ايي زضذَاؾت ثبيتس هكتتول ثتط      ١ٍٞ ٞطم هرهَل ٍ ثِ ّوطاُ هساض٦ي ٦ِ حب٦ي اظ ايي ح١ ثبقس ثِ هطرٕ حجت

 ٧ًبت ظيط ثبقس:

 انلي؛ اْْبضًبهِ قوبضُ ٍ تبضيد – 1

 الوللي هطتجٍ ثب اْْبضًبهِ انلي؛ ثيي ثٌسي َج٣ِ – 2

 حت١  هٌجتبي  الوللتي  ثيي يب اي ه٣ٌُِ اْْبضًبهِ چٌبًهِ ٍ اؾت قسُ تؿلين آًزب زض انلي اْْبضًبهِ ٦ِ ٦كَضّبيي يب ٦كَض –3

 .آى هأذص ش٦ط ثبقس، ت٣سم
  

 19هادُ 

 سطزز. ّب هحبؾجِ هي تطيي آى ه٣سم زض نَضتي ٦ِ هت٣بيي هسٖي زٍ يب چٌس اْْبضًبهِ پيكيي ثبقس، هست ح١ ت٣سم اظ ظهبى
  

 21هادُ 

هبُ اظ تبضيد تؿلين اْْبضًبهِ انلي ذَاّس ثَز. زض ايي هتَضز ضٍظ تؿتلين رتعء هتست      12هست ظهبى ح١ ت٣سم زض حجت اذتطأ، 

ٍظ هحؿَة ًرَاّس قس ٍ اسط آذطيي ضٍظ ههبزٜ ثب ضٍظ تُٗيل ثبقس، ايتي هتست تتب آذتطيي ؾتبٖت اٍلتيي ضٍظ ازاضي ثٗتس اظ ض       

 تُٗيل، هحبؾجِ ذَاّس قس.
  
  

 فصل دٍم: اًتقال، اصالح، استرداد ٍ ثبت اظْارًاهِ 

  
 21هادُ 

ِ   ثطزاضي اظ آى ثبيس حؿتت هتَضز   اًت٣بل ح١ هبل٧يت ًبقي اظ تؿلين اْْبضًبهِ يب اُٖبء ّطسًَِ اربظُ ثْطُ  ٦تجتي  زضذَاؾتت  ثت

سطزز. اٖوبل ايي تٛييط هٌٌَ ثِ پطزاذت ّعيٌتِ هطثتٌَ    ُ هطثٌَ زضد پطًٍس زض ٍ اٖالم حجت هطرٕ ثِ اذتطأ هبل٥ يب اليِ هٌت٣ل

 ذَاّس ثَز.
  



  22هادُ 
ّب اًزبم زّس ثبيس نٟحبتي اظ يوبئن ٦تِ   چٌبًهِ هت٣بيي ثرَاّس انالحبتي ضا زض هَضز تَنيٝ، ذالنِ تَنيٝ اذتطأ يب ٣ًكِ

 ّب ي٥ ؾٌس ي٧پبضچِ ضا تك٧يل زّس.  ِ ٦ل آىّب اؾت ضا زٍثبضُ تبي  ٦ٌس، ثِ ًحَي ٦ ايي انالحبت هطثٌَ ثِ آى

 ايبِٞ ٦طزى ثيي ذٌَُ، چؿجبًسى، حبقيِ ًَيؿي، يب انالح ثِ نَضت ظيطًَيؽ ٍ ا٢ساهبتي اظ ايي ٢جيل هؤٌَ اؾت.
  

 23هادُ

تزبٍظ ًٌوبيس. تَاًس تب ٢جل اظ حجت اذتطأ، اْْبضًبهِ ذَز ضا انالح ٦ٌس، هكطٌٍ ثط اي٧ٌِ اظ حسٍز اْْبضًبهِ ًرؿت  هت٣بيي هي

 پصيطز. ّب اًزبم هي ه٣طض زض رسٍل ّعيٌِ  زضذَاؾت انالح ثب پطزاذت ّعيٌِ
  

 24هادُ 

اْْبضًبهِ اذتطأ هو٧ي اؾت ثب زضذَاؾت ٦تجي هت٣بيي هؿتطز سطزز. زض نَضت تٗتسز هت٣بيتيبى، ايتي زضذَاؾتت ثبيتس ثتِ       

ِ     ّب ضؾيسُ ٍ هتًوي ٌَٖاى اذتطأ، قوبضُ ٍ تبضيد ا اهًبي ّوِ آى ّتبي   ْْبضًبهِ ثبقتس. زض نتَضت اؾتتطزاز اْْبضًبهتِ، ّعيٌت

 پطزاذتي هؿتطز ًرَاّس قس.

 ثٗتسي  ّبي اْْبضًبهِ ثبقس، سطٞتِ ٢طاض زيگطي قسُ ت٣ؿين ّبي اْْبضًبهِ هجٌبي قسُ هؿتطز اْْبضًبهِ ٦ِ نَضتي زض –تجهطُ 

 .سطزز هي تل٣ي قسُ هؿتطز ّن
  

 25هادُ 

اًس هَئَ اْْبضًبهِ ت٧ويلي ًيع ٢طاض سيطز، هكطٌٍ ثط اي٧ٌِ ه٧وتل ٍ هجتيي ّوتبى اذتطاٖتي     تَ تَؾِٗ يب ثْجَز ي٥ اذتطأ هي

 ثبقس ٦ِ زض اْْبضًبهِ انلي ازٖب قسُ اؾت. زض ايي نَضت:

 سطزز؛ هي ش٦ط ت٧ويلي اْْبضًبهِ زض انلي اْْبضًبهِ تبضيد ٍ قوبضُ     -1

 قَز؛   زضد هي ٌَٖاى اظ ثٗس تَنيٝ ٢ؿوت زض اذتطأ ثَزى ت٧ويلي     -2

 اؾت؛ انلي اْْبضًبهِ ثِ اذتطأ ًبهِ سَاّي اُٖبي ثِ هكطٌٍ ت٧ويلي اْْبضًبهِ ثِ اذتطأ ًبهِ سَاّي اُٖبي     -3

 .اؾت انلي اْْبضًبهِ حجت تبضيد ٍ قوبضُ هتًوي ت٧ويلي اذتطأ حجت آسْي انلي، اذتطأ حجت نَضت زض     -4

تَاًس اْْبضًبهِ ذَز ضا ثتِ   زض هْلتي ٦ِ ثطاي اٖتطاو ثِ ضز ٍرَز زاضز، هت٣بيي هي زض نَضت ضز اْْبضًبهِ ت٧ويلي -1تبصرُ 

نتَضت،  ََض هؿت٣ل اضائِ زّس، هكطٌٍ ثط آ٧ًِ هَْٟم اذتطاٖي آى ثب اْْبضًبهتِ انتلي ي٧ؿتبى ًجبقتس زض ايتي      

 قَز ٍ اظ ّوبى تبضيد اْْبضًبهِ ت٧ويلي ح١ ت٣سم ذَاّس زاقت. اي رسيس ثِ اْْبضًبهِ هؿت٣ل زازُ هي قوبضُ

ًبهِ انلي تٗييي قتسُ اؾتت ٍلتي     ًبهِ اذتطأ ت٧ويلي تبثٕ ّوبى ه٣طضاتي ذَاّس ثَز ٦ِ ثطاي سَاّي نسٍض سَاّي -2تبصرُ 

 ًبهِ انلي تزبٍظ ًوبيس. ست اٖتجبض سَاّيتَاًس اظ ه ًبهِ ت٧ويلي ًوي هست اٖتجبض سَاّي
  

 26هادُ 

 ٢بًَى اظ رولِ ًبْط ثط هَاضز ظيط اؾت: 4اؾتٟبزُ اظ هْلت اضٞب٢ي ه٣طض زض ثٌس ّت هبزُ 

  ثبقس؛ قسُ اًزبم هت٣بيي ٢جلي ح١ شي يب حبلج اقربل اؾتٟبزُ ؾَء ًتيزِ زض يب زليل ثِ اٞكبء               -1

ِ قط٦ت زض ي٥ ًوبيكگبُ ضؾوي ثبقتس ٦تِ زض ايتي ٞتطو هت٣بيتي ثبيتس ستَاّي قتط٦ت زض ايتي          ًتيز زض اٞكبء      -2

ضثٍ ضؾيسُ ّوطاُ ثب زضد ايي هُلت ٦ِ اذتطأ ٣ٍٞ زض ًوبيكگبُ هص٦َض ثتِ   ًوبيكگبُ ضا ٦ِ ثِ تأييس هؿئَالى شي

 بيس.ضٍظ اظ تبضيد تؿلين اْْبضًبهِ ثِ هطرٕ حجت تؿلين ًو 30ًوبيف سصاقتِ قسُ اؾت، ْطٜ 

ٍ  يتب  ٍ قتَز  هتي  تك٧يل زاذلي نالح شي ازاضات يب زٍلت تَؾٍ ٦ِ اؾت ًوبيكگبّي ضؾوي ًوبيكگبُ اظ هٌَٓض –تبصرُ   تَؾت

 زض. ستطزز  هتي  ثطستعاض  الوللتي  ثتيي  ؾُح زض ٍ پبضيؽ ٦ٌَاًؿيَى ًَٖ ٦كَض ي٥ زض نالح شي اقربل يب زٍلت

ّبي روَْضي اؾالهي ايطاى ضؾيسُ  ييس ًوبيٌسسيتأ ثِ ثبيس ضؾوي ًوبيكگبُ ضثٍ شي هؿؤٍالى سَاّي اذيط ٞطو

 ثبقس.



  
 27هادُ 

٢بًَى، آى ضا زض زٞتط حجت ٍاضز ٍ ثتط ضٍي   11هطرٕ حجت پؽ اظ زضيبٞت اْْبضًبهِ ٍ يوبين هطثٌَ ٍ احطاظ قطايٍ ه٣طض زض هبزُ 

ى ضا ّوطا ثب يوبئن، ٦تِ زاضاي ّوتبى   ّطي٥ اظ ًؿد اْْبضًبهِ، تبضيد زضيبٞت اْْبضًبهِ ٍ قوبضُ آى ضا ٢يس ًوَزُ ٍ ًؿرِ زٍم آ

هكرهبت ًؿرِ انلي اؾت، ثٗس اظ اهًبء ٍ هْط ٍ ٢يس تبضيد )ؾبٖت، ضٍظ، هبُ، ؾبل( ٍنَل آى ثب توبم حطٍٜ، ثِ ٌَٖاى ضؾتيس  

 ثِ هت٣بيي هؿتطز ذَاّس ٦طز. 

ّتب ّوتطاُ    ّب، ًؿرِ زٍم آى اْْبضًبهِ حجت نَضت زض قًَس، هي اضؾبل ؾٟبضقي پؿت ثب ٦ِ ّبيي اْْبضًبهِ زضذهَل –تبصرُ 

ثب يوبئن تَؾٍ ٍ ثِ ّعيٌِ هطرٕ حجت ثب پؿت ؾٟبضقي ثِ ٌَٖاى ضؾيس ثِ هت٣بيتيبى هؿتتطز ذَاّتس قتس. زض     

ِ    نَضت ٖسم حجت ًيع هطاتت ثِ ّويي تطتيت ثِ ّتبي ٍانتلِ زض    اَالٔ هت٣بييبى ذَاّس ضؾتيس. پبؾتد اْْبضًبهت

 ًٍي٧ي ذَاّس ثَز.ًبهِ ثِ نَضت ال٧تط ايي آييي 167چبضچَة هبزُ
  
  

 اختراع ثبت ٍ اظْارًاهِ بررسي :  سَم  فصل

  
 28هادُ 

هبُ اظ حيج اًُجب٠ ثب قطايٍ قت٧لي ٍ هتبَّي هٌتسضد زض     6هطرٕ حجت، پؽ اظ زضيبٞت اْْبضًبهِ ٍ يوبئن هطثٌَ، آى ضا ْطٜ 

 ًوبيس. ًبهِ ثطضؾي هي ٢بًَى ٍ ايي آييي

ضثٍ اٖن اظ ذهَني يب زٍلتي ٍ يتب اظ هترههتبى ٍ ٦بضقٌبؾتبى     ًس اظ هطارٕ شيتَا هطرٕ حجت زض نَضت يطٍضت هي -1تبصرُ

ُ  3 حسا٦خط ًٓط اٖالم ٍ اؾتٗالم ثِ پبؾد هْلت. ًوبيس ًٓط ٦ؿت ٍ اؾتٗالم اذتطأ هبَّي قطايٍ احطاظ ثطاي  اهط  هتب

 .ثَز ذَاّس

ٕ   ؾتتٗالم ٍ ٦ؿتت ًٓتط   اْْبضًٓط هطارٕ ٍ اقربل هص٦َض رٌجِ هكَضتي زاقتِ ٍ ٖسم پبؾد ثتِ ا  -2تبصرُ  ٍ ثطضؾتي  اظ هتبً

 .ًيؿت حجت هطرٕ تهوين اتربش

 ّب نَضت سيطز. تَاًس ثطاؾبؼ ٢طاضزازّبي ه٣ٌٗسُ ثب آى اؾتٗالم ٍ ٦ؿت ًٓط اظ هطارٕ ٍ اقربل هص٦َض هي -3تبصرُ 
  

 29هادُ 

آى يطٍضت زاقتِ ثبقس، هطرٕ حجت  چٌبًهِ پؽ اظ ثطضؾي اْْبضًبهِ ٍ يوبئن آى، اًزبم انالحبت يب ت٧ويل اْْبضًبهِ ٍ يوبئن

ضٍظ اظ تتبضيد اثتال٘ ًؿتجت ثتِ اًزتبم       30ذَاّس تب ْطٜ  ثب تٗييي هَاضزي ٦ِ ًيبظ ثِ انالح يب ت٧ويل زاضًس ٦تجبً اظ هت٣بيي هي

 انالحبت يب ت٧ويل هساض٤ ا٢سام ًوبيس. زض ٚيط ايي نَضت اْْبضًبهِ ٦بى لن ي٧ي تل٣ي ذَاّس قس. هْلت تٗييي قتسُ زض ايتي  

 ثبقس. ضٍظ هي 60هبزُ ثطاي اقربل ه٣ين ذبضد اظ ٦كَض 
  

 31هادُ 

ضٍظ پتؽ اظ   30ًبهِ اذتطأ ٦تجبً ثِ هت٣بيي اٖالم قسُ ٍ هت٣بيي ثبيتس ْتطٜ هتست     تهوين هطرٕ حجت هجٌي ثط اُٖبي سَاّي

هتِ ا٢تسام ًوبيتس. زض نتَضت     ًب آيتيي  ايي 32 هبزُ هَئَ  ّبي هطثٌَ ثِ حجت اذتطأ ٍ اًتكبض آسْي اٖالم رْت پطزاذت ّعيٌِ

سطزز. ايي هْلت ثطاي هت٣بييبى ه٣ين ذبضد اظ ٦كَض  ّب زضهْلت ه٣طض ٠َٞ، اْْبضًبهِ ٦بى لن ي٧ي تل٣ي هي ٖسم پطزاذت ّعيٌِ

 ثبقس. ضٍظ هي 60
  

 31هادُ 

 قَز: ( زض زٞتط حجت اذتطأ حجت هي2-اذتطأ ثب ٢يس هطاتت ظيط َج١ ٞطم )الٝ

 ًبهِ ثب ٢يس ؾبٖت ٍ ضٍظ ٍ هبُ ٍ ؾبل؛اْْبض ٍتبضيد قوبضُ – 1

 اذتطأ؛ حجت تبضيد ٍ قوبضُ – 2



 اذتطأ؛ هبل٥ تبثٗيت ٍ ًكبًي ٍ اؾن –3

ِ  ثبقتس  ًوَزُ ت٣بيب ٦تجبً هرتطٔ اي٧ٌِ هگط ًيؿت هرتطٔ قرم هت٣بيي ٦ِ نَضتي زض هرتطٔ تبثٗيت ٍ ًكبًي ٍ اؾن – 4  ٦ت

 ًكَز؛ ش٦ط اذتطأ ًبهِ سَاّي زض ًبهف

 ًكبًي ًوبيٌسُ ٢بًًَي هرتطٔ، اسط حجت اذتطأ تَؾٍ ٍي ت٣بيب قسُ ثبقس؛اؾن ٍ  - 5

 اذتطأ؛ ٌَٖاى – 6

 سيطز؛ هي ٢طاض َج٣ِ آى زض اذتطأ ٦ِ اي ٖلوي ظهيٌِ ش٦ط ثب اذتطأ الوللي ثيي ثٌسي َج٣ِ –7

 ه٣سم؛ اْْبضًبهِ تؿلين هحل ٍ قوبضُ تبضيد، آى، پصيطـ ٍ ت٣سم ح١ ازٖبي نَضت زض – 8

 ست حوبيت.ه – 9

يبثس ٍ ّط تٛييط ٍ انالح ٍ ّوهٌيي ٣ًل ٍ اًت٣بالتي ٦ِ  زض زٞتط حجت اذتطأ، ثطاي ّط اذتطأ زٍ نٟحِ اذتهبل هي -1تبصرُ 

 سطزز. سيطز، زض نٟحبت هعثَض ٢يس هي رعئبً يب ٦الً ًؿجت ثِ هَئَ اذتطأ نَضت هي

ذتتطأ يتب ًوبيٌتسُ ٢تبًًَي ٍي ٍ ّوهٌتيي ضئتيؽ ازاضُ حجتت        زضد هطاتت ٠َٞ پؽ اظ ت٧ويل ثبيس ثِ اهًبء هبل٥ ا -2تبصرُ 

 اذتطاٖبت ثطؾس.
  

 32هادُ 

ًبهتِ زض ضٍظًبهتِ ضؾتوي     ايتي آيتيي   31ضٍظ ثب ٢يس هطاتت هتص٦َض زض هتبزُ    30پؽ اظ حجت اذتطأ، آسْي هطثٌَ ثِ حجت، ْطٜ 

 قَز. اًتكبض تؿلين ضٍظًبهِ ضؾوي هيسطزز. آسْي هعثَض ثِ اهًبء ضئيؽ ازاضُ حجت اذتطاٖبت ضؾيسُ ٍ ثطاي  هٌتكط هي
  

 33هادُ 

ًبهتِ   ضؾوي ثتِ هطرتٕ حجتت، ستَاّي      پؽ اظ اًتكبض آسْي حجت اذتطأ ٍ تحَيل ًؿرِ هٌتكط قسُ يب ه٧ٌٗؽ زضؾبيت ضٍظًبهِ

ضي ضٍظ تْيِ ٍ ٌٞبٍ اظ اؾتٟبزُ ثب ثبيؿتي  اذتطأ ًبهِ سَاّي. قس ذَاّس تؿلين ٍي ٢بًًَي ًوبيٌسُ يب هت٣بيي ثِ ٍ  اذتطأ نبزض

ِ  ٍ تَنيٝ ذالنِ – ازٖب –اي اظ تَنيٝ  هكتول ثط ًؿرِ ِ  ٍ ثتَزُ  ٣ًكت ِ  ٍ قتسُ   هْتط  ٍ هٌگٌت  حجتت  ازاضُ ضئتيؽ  اهًتبء  ثت

 :ثبقس ظيط ٧ًبت حبٍي ثبيس( 3 – الٝ) ٞطم َج١ اذتطأ ًبهِ سَاّي. ثطؾس اذتطاٖبت

 اْْبضًبهِ؛ ٍتبضيد قوبضُ – 1

 اذتطأ؛ حجت تبضيد ٍ قوبضُ – 2

 اؾن، ًكبًي ٍ تبثٗيت زاضًسُ اذتطأ؛ – 3

   ًوبيس؛ ضا ذَز ًبم ش٦ط ٖسم زضذَاؾت حجت هطرٕ اظ ٦تجبً هرتطٔ اي٧ٌِ هگط هرتطٔ، تبثٗيت ٍ ًكبًي اؾن، – 4

 ٌَٖاى اذتطأ؛ -5

 اذتطأ؛ الوللي ثيي ثٌسي َج٣ِ – 6

 پصيطـ آى؛ش٦ط تبضيد، قوبضُ ٍ هحل تؿلين اْْبضًبهِ ه٣سم، زضنَضت ازٖبي ح١ ت٣سم ٍ  -7

 .حوبيت هست –8
  

 34هادُ 

ًبهِ اذتطأ ثِ ت٧ٟي٥ ٢يس ذَاّتس قتس.    ّب، هيعاى ؾْن ّطي٥ زض سَاّي زض نَضت تٗسز هت٣بيي حجت اذتطأ، ثِ زضذَاؾت آى

 زض ٚيط ايي نَضت، ح٠َ٣ ًبقي اظ اذتطأ ثبلؿَيِ ذَاّس ثَز.
  

 35هادُ 

ثطزاضي، هطرٕ حجت حسا٦خط ْطٜ ي٥ ّٟتتِ اظ تتبضيد ت٣بيتب     ٍاًِ ثْطُزض نَضت ت٣بيبي هبل٥ اذتطأ حجت قسُ ثطاي نسٍض پط

زّتس، هت٧ٌٗؽ ٍ پتؽ اظ     ّبيي ٦ِ هطتجٍ ثب هَئَ اذتطأ تكريم هي هطاتت ضا ثِ اًًوبم ؾَاث١ اذتطأ ثِ زؾتگبُ يب زؾتگبُ



٢تبًَى   19لت ه٣تطض زض هتبزُ   ّب ًؿجت ثِ نسٍض پطٍاًِ هص٦َض ا٢سام ذَاّس ٦طز. چٌبًهِ هطارٕ يبزقسُ ْطٜ هْ اذص ًٓطات آى

 ثطزاضي ًساضز. پبؾد ًسٌّسيب پبؾد هٌٟي زٌّس، هطرٕ حجت ت٧ليٟي ثطاي نسٍض هزَظ ثْطُ

ضثٍ ٢بًًَبً هؿتلعم پطزاذت ّعيٌِ ثبقس، تأزيِ ايي ّعيٌِ ثِ ْٖسُ هت٣بيي پطٍاًِ  زضنَضتي ٦ِ اذص ًٓطات هطارٕ شي -تبصرُ 

 ثطزاضي اؾت. ثْطُ
  
  

 برداري پرٍاًِ اجباري بْرُ صذٍر: چْارم  فصل

  
 36هادُ 

ثطزاضي اذتطأ ثبيس اظ ربًت ٍظيط يب ثبالتطيي ه٣بم زؾتگبُ زٍلتي يب اقربل هزتبظ اظ ؾتَي    زضذَاؾت نسٍض پطٍاًِ ارجبضي ثْطُ

بُ ّب، تؿلين زثيطذبًِ ٦ويؿيَى سطزز. ايي زضذَاؾت ثبيس ّوطاُ زليل ٍ هسض٦ي ثبقس ٦ِ ثِ هَرتت آى حبثتت قتَز، زؾتتگ     آى

ثتطزاضي ضا ثتب قتطايٍ ه٣ٗتَل ٍ     ُ  ثطزاضي ٦طزُ ٍلي ًتَاًؿتِ اربظُ ثْط زٍلتي يب قرم هزبظ اظ َطٜ اٍ، اظ هبل٥ زضذَاؾت ثْطُ

ْطٜ هست ظهبى هتٗبضٜ تحهيل ًوبيس. ضٖبيت هطاتت ٠َٞ، زض نَضت َٞضيتت ًبقتي اظ ههتبلح هلتي زض ٦كتَض ثتِ تكتريم        

آيتس، هكتطٌٍ ثتط     ثَز ٍ تهوين ٦ويؿيَى زض ايي ذهَل ثالٞبنلِ ثِ ارطا زضهي٢بًَى الظم ًرَاّس  ٦17ويؿيَى هَئَ هبزُ 

 آ٧ًِ زض ايي ٢جيل هَاضز هبل٥ اذتطأ زض اٍليي ٞطنت هو٧ي اظ تهوين ٦ويؿيَى هُلٕ قَز.
  

 37هادُ 

٘   10ثطزاضي، ْطٜ  زثيطذبًِ پؽ اظ زضيبٞت زضذَاؾت پطٍاًِ ارجبضي ثْطُ ٦ٌتس. هبلت٥    هتي  ضٍظ هَئَ ضا ثِ هبل٥ اذتتطأ اثتال

ثطزاضي اظ اذتطأ هَضز ًٓط ضا زاضًس اَالٔ زّس. هرتطٔ ٍ اقربنتي ٦تِ    اذتطأ هَْٝ اؾت هطاتت ضا ثِ اقربني ٦ِ هزَظ ثْطُ

ضٍظ ًٓطات ذَز ضا ثِ نَضت هسلل ٍ هؿتٌس ٦تجبً ثِ زثيطذبًِ اضائتِ   30ثطزاضي اظ اذتطأ هَضز ًٓط ضا زاضًس ثبيس ْطٜ  هزَظ ثْطُ

 سيطي تؿلين ٦ويؿيَى ذَاّس قس. ضزٞتط هرهَل ثِ حجت ضؾيسُ ٍرْت تهوينًوبيٌس ٦ِ ز
  

 38هادُ 

ضٍظ ٢جل اظ تك٧يل رلؿِ ٦ويؿيَى، ثبيس ظهبى آى ضا ثِ هت٣بيي پطٍاًِ ارجبضي ٍ هبل٥ اذتتطأ ٍ اقتربل    10زثيطذبًِ حسا٢ل 

َ   ًٟٕ اَالٔ زّس. اقربل هص٦َض هي شي ّتب تهتوين    ى پتؽ اظ اؾتتوبٔ اْْتبضات آى   تَاًٌس زض رلؿِ حًَض پيسا ٦ٌٌتس. ٦ويؿتي

 ه٣تًي اتربش ٍ هطاتت ضا اٖالم ذَاّس ًوَز.
  

 39هادُ 

ثتطزاض يتب قترم هزتبظ اظ َتطٜ اٍ،       ثطزاضي، ًبم ؾبظهبى زٍلتي ثْطُ زضنَضت اُٖبي پطٍاًِ ارجبضي، ٦ويؿيَى ثبيس قطايٍ ثْطُ

٦بضقٌبؼ ضؾوي، ا٢ساهبت ارطايي، هست ظهتبى الظم ثتطاي    ٢بًَى ثِ تكريم 17ثطزاضي، هجلٙ هص٦َض زض ثٌس ة هبزُ  هست ثْطُ

 ثطزاض، هحسٍزُ رٛطاٞيبيي ٍ هَاضز هزبظ اؾتٟبزُ اظ اذتطأ ضا ز٢ي٣بً هكرم ًوبيس. اًزبم ا٢ساهبت ارطايي تَؾٍ ثْطُ

 .ثَز ذَاّس ثطزاض ثْطُ ْٖسُ ثِ هبزُ ايي زض هص٦َض هجلٙ تٗييي ثطاي ٦بضقٌبؾي ّبي ّعيٌِ  پطزاذت -تبصرُ

  
 41هادُ 

ثطزاضي ثبيس زض زٞتط حجتت اذتتطأ ٢يتس ٍ ثتِ ّعيٌتِ هت٣بيتي زض ضٍظًبهتِ         تهوين ٦ويؿيَى هجٌي ثط اُٖبء پطٍاًِ ارجبضي ثْطُ

 .سطزز اثال٘ ًٟٕ شي اقربل ؾبيط ٍ اذتطأ هبل٥ ثِ ٍ  ضؾوي ٦كَض هٌتكط
  

 41هادُ 

ريم زّس ٦ِ زضذَاؾت اضائِ قسُ هٌُجت١ ثتب قتطايٍ    چٌبًهِ پؽ اظ ثطضؾي هساض٤ ٍ اؾتوبٔ اْْبضات َطٞيي، ٦ويؿيَى تك

 ًوبيس. ًٟٕ اثال٘ هي ثبقس، زضذَاؾت ضا ضز ٍ ًتيزِ ضا اظ َطي١ زثيطذبًِ ثِ هت٣بيي ٍ اقربل شي ٢بًَى ًوي 17هٌسضد زض هبزُ 



  
 42هادُ 

ضٍظ  20نبزض قتسُ اؾتت ْتطٜ    ثطزاضي ثطاي اٍ  ََض قرم حبلخي ٦ِ پطٍاًِ ارجبضي ثْطُ هبل٥ اذتطأ يب ؾبظهبى زٍلتي ٍ ّويي

تَاًس ًؿجت ثِ تهوين ٦ويؿيَى زضذَاؾت ثطضؾي هزسز ًوبيس. چٌبًهتِ   ًبهِ هي ايي آييي40پؽ اظ زضيبٞت اثال٘ هَئَ هبزُ 

ضٍظ پؽ اظ ٍنَل زضذَاؾت، ثطاي  30اي ضا حسا٦خط ْطٜ  ٦ويؿيَى زضذَاؾت تزسيس ًٓط ضا ٢بًٕ ٦ٌٌسُ تكريم زّس، رلؿِ

هت٣بيي تزسيس ًٓط ٍ زض نَضت لعٍم َطٜ اٍ تك٧يل ذَاّس زاز ٍ زض هَضز قطايٍ ٍ هست پطٍاًِ ارجتبضي   ضؾيسسي ثِ اْْبضات

ّتب ٍ اثتال٘    سطزز. ًحَُ تك٧يل ٦ويؿيَى، هْلت ًوبيس. زض ٚيط ايي نَضت زضذَاؾت هص٦َض ضز هي ثطزاضي اتربش تهوين هي ثْطُ

 ًبهِ ذَاّس ثَز. تهويوبت ٦ويؿيَى هُبث١ ثب ايي آييي
  

 43هادُ 

ثطزاضي نبزضُ اظ ؾَي ٦ويؿيَى ضا ثٌبثِ زالئلتي ٦تِ زض ثٌتس )د( هتبزُ      تَاًس زضذَاؾت لَٛ پطٍاًِ ارجبضي ثْطُ هبل٥ اذتطأ هي

 ٢30بًَى آهسُ اؾت، ّوطاُ ثب هساض٤ ٍ هؿتٌسات هطثٌَ ثِ زثيطذبًِ ٦ويؿيَى تؿلين ًوبيس. زثيطذبًِ هَْٝ اؾت ْتطٜ   17

ضٍظ ثتِ   30ثطزاض اٖالم تب چٌبًهتِ پبؾتري زاقتتِ ثبقتس ْتطٜ       ت، هطاتت ضا ّوطاُ ثب زالئل ثِ ثْطُضٍظ اظ تبضيد تؿلين زضذَاؾ

زثيطذبًِ اٖالم ًوبيس. هطرٕ هص٦َض اْْبضات َطٞيي ثتِ اًًتوبم هتساض٤ ٍ هؿتتٌسات اضائتِ قتسُ ضا رْتت اترتبش تهتوين ثتِ           

ثتطزاض،   ضثتٍ ٍ ثْتطُ   ٍظيط يب ثبالتطيي ه٣بم زؾتگبُ شي زاضز. ٦ويؿيَى پؽ اظ ثطضؾي اْْبضات هبل٥ اذتطأ، ٦ويؿيَى اضؾبل هي

ثتطزاضي ثبقتس، حؿتت هتَضز ارتبظُ       ًوبيس. چٌبًهِ تهوين ٦ويؿتيَى هجٌتي ثتط لٛتَ پطٍاًتِ ثْتطُ       تهوين ه٣تًي ضا اتربش هي

٦ؿتت   سطزز. زض نتَضتي ٦تِ حٟتّ ح٣ت٠َ ٢تبًًَي اقربنتي ٦تِ ارتبظُ ضا         ثطزاض زيگط نبزض هي ثطزاضي ثطاي هبل٥ يب ثْطُ ثْطُ

 ًوبيس. اًس، اث٣بء تهوين ضا ايزبة ًوبيس، ٦ويؿيَى ًؿجت ثِ اث٣بء آى ا٢سام هي ٦طزُ

ثطزاضي ّوطاُ ثب هست ٍ قطايٍ هطثٌَ اظ ؾتَي زثيطذبًتِ ثتِ َتطٞيي      تهوين ٦ويؿيَى هجٌي ثط لَٛ يب اث٣بء پطٍاًِ ارجبضي ثْطُ

 اثال٘ ذَاّس قس.
  

 44هادُ 

ثطزاضي يب ضز آى اظ ؾَي هت٣بيي يب هبل٥ اذتطأ ٢بثل اٖتطاو زض  ي پطٍاًِ ارجبضي ثْطُّطسًَِ تهوين ٦ويؿيَى هجٌي ثط اُٖب

ضٍظ اظ تبضيد اثال٘ تهتوين ٦ويؿتيَى ثتِ شيٌٟتٕ ٍ يتب       60ثبقس. ايي اٖتطاو ثبيس ْطٜ  ٢بًَى هي 59نبلح ه٣طض زض هبزُ   زازسبُ

 نَضت سيطز.َالٔ اٍ اظ آى ا
  

 45هادُ 

ِ   17ٝ ازاضي ٦ويؿيَى هَئَ ثٌس )الٝ( هتبزُ  ثِ هٌَٓض اًزبم ٦ليِ ٍْبي اي ثتِ ضيبؾتت هتسيط٦ل ازاضُ ٦تل      ٢تبًَى، زثيطذبًت

 قَز. هبل٧يت نٌٗتي زض هطرٕ حجت تك٧يل هي
  

 46هادُ 

٢تبًَى، ثبيتس آى ضا زض زٞتتط     17ثطزاضي، هَئَ ثٌتس )ح( هتبزُ    هطرٕ حجت پؽ اظ زضيبٞت زضذَاؾت نسٍض پطٍاًِ ارجبضي ثْطُ

ضٍظ اظ ظهبى زضيبٞت ّوطاُ ثب زاليل، هساض٤ ٍ هؿتٌسات ثِ زاضًسُ ح١ اذتطأ ه٣سم يتب هتؤذط اثتال٘     10طٜ هرهَل حجت ٍ ْ

ضٍظ اظ تبضيد اثال٘ ثِ هطرٕ حجت تؿتلين   30ًوبيس. زاضًسُ ح١ اذتطأ ه٣سم يب هؤذط ثبيس ًٓطات ٍ زاليل ٍ هساض٤ ذَز ضا ْطٜ 

ًبهتِ   ايتي آيتيي   170اتربش تهوين تؿلين ٦ويؿتيَى هتص٦َض زض هتبزُ     ًوبيس. هطرٕ حجت، هساض٤ ٍ هؿتٌسات َطٞيي ضا رْت

ثتطزاضي ٍ قتطايٍ ٍ حتسٍز ٍ هجلتٙ      ذَاّس ٦طز. ٦ويؿيَى پؽ اظ اؾتوبٔ اْْبضات َطٞيي، زض هَضز اُٖبي پطٍاًِ ارجبضي ثْتطُ 

ِ تهتوين  سيتطي ذَاّتس ٦تطز. زض نتَضت اٖتتطاو ثت       ٢بثل پطزاذت ثِ تكريم ٦بضقٌبؼ ضؾوي، يتب ضز زضذَاؾتت، تهتوين   

ثطزاضي نبزضُ اظ ؾتَي ٦ويتتِ هٗلت١ ذَاّتس      ٦ويؿيَى، تب ٢جل اظ ًْبيي قسى تهوين زازسبُ زض ايي هَضز، پطٍاًِ ارجبضي ثْطُ

 ثَز.

 .يبثس هي اٞعايف ثطاثط زٍ ثِ هبزُ ايي زض هص٦َض ّبي هْلت ًجبقس، ايطاى ه٣ين هؤذط يب ه٣سم اذتطأ ح١ زاضًسُ چٌبًهِ –تجهطُ 



 : تغییرات، اًتقاالت ٍ اعراض در هَرد اختراع ثبت شذُ پٌجن  فصل
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 يتب  ٍ اًت٣بل يب  ثطزاضي اظ اذتطأ هبل٥ اذتطأ ه٧لٝ اؾت ّطًَٔ تٛييط ضارٕ ثِ اؾن، ًكبًي، تبثٗيت، ا٢بهتگبُ يب اُٖبء اربظُ ثْطُ

ض ؾَاث١ ثِ هطرٕ حجت اٖالم ًوبيس. اٖوبل ايي ز حجت رْت هطثٌَ هساض٤ ثب ّوطاُ ٍ ٦تجبً ضا قسُ حجت اذتطأ هبل٧يت اظ اٖطاو

 ًبهِ ذَاّس ثَز. تٛييطات ثب ضٖبيت ه٣طضات ٢بًَى ٍ ايي آييي

ٔ  هبلت٥  آيتس،  ٍرتَز  ثِ تٛييطاتي قسُ حجت اذتطأ الوللي ثيي ثٌسي َج٣ِ زض چٌبًهِ –تجهطُ  ٕ  اظ تَاًتس  هتي  اذتتطا  حجتت  هطرت

 أ اٖوبل قَز.اذتط ًبهِ سَاّي زض هص٦َض تٛييطات ٦ِ ٦ٌس زضذَاؾت
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ّبي اذتطأ، ثبيس ثِ نَضت ٦تجي ٍ ثب ش٦ط قوبضُ ٍ تتبضيد اذتتطأ    زضذَاؾت هبل٥ اذتطأ هجٌي ثط تٛييطات زض هًوَى ٍ ٣ًكِ

ًبهتِ   ثِ هطرٕ حجت تؿلين سطزز. اًزبم ايي تٛييطات، هكطٌٍ ثِ آى اؾت ٦ِ زض ًتيزِ ايي تٛييطات، اَالٖبت هٌسضد زض ستَاّي 

 ظ حسٍز اَالٖبت هص٦َض زض اْْبضًبهِ اٍليِ، تزبٍظ ٧ًٌس.اذتطأ، ا
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ًبهِ اذتطأ ثبيس زض هطرٕ حجت ثِ حجت ثطؾس. زضذَاؾت ٦تجي ثطاي حجت اًت٣بل ثبيس ّوطاُ ثب هتساض٤ شيتل    ّطًَٔ اًت٣بل سَاّي

 تؿلين هطرٕ حجت سطزز:

 اذتطأ؛ ًبهِ سَاّي انل – 1

 ٣بل ًوبيس؛ اًت ثط زاللت ٦ِ ٢بًًَي هسض٤ – 2

 ٍرَز؛ نَضت زض ٢بًًَي، ًوبيٌسسي هساض٤ – 3

 .ّب ّعيٌِ پطزاذت ثِ هطثٌَ ضؾيس – 4
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 زض آسْي تٛييط هبل٧يت ش٦ط هَاضز ظيط يطٍضي اؾت:

 هطثٌَ؛ ثٌسي َج٣ِ ش٦ط ثب اذتطأ، ٌَٖاى – 1

  اًت٣بل؛ حجت تبضيد – 2

 ايطاى؛ زض اذتطأ حجت قوبضُ – 3

 ُ ٍ تبثٗيت هبل٧بى ٢سين ٍ رسيس؛ا٢بهتگب اؾن، – 4

 .ٍرَز نَضت زض ايطاى، زض رسيس هبل٥ ٢بًًَي ًوبيٌسُ ًٍكبًي اؾن – 5
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٢بًَى ثِ ََض رعيي يب ٦لي ثتطاي توتبم يتب ثركتي اظ      17ثطزاضي اظ اذتطأ ذَز ضا يوي ضٖبيت هبزُ  تَاًس ثْطُ هبل٥ اذتطأ هي

تَاًتس اًحهتبضي يتب ٚيتط      ثتطزاضي هتي    ٢بًًَي ثِ زيگطاى ٍاسصاض ًوبيتس. ارتبظُ ثْتطُ    هٌب١َ رٛطاٞيبيي هَضز حوبيت، ثِ ّط ق٧ل

ضؾس ٚيطاًحهبضي تل٣ي  ثطزاضي ٦ِ ثِ حجت هي ثطزاضي ثبيس زض هطرٕ حجت ثِ حجت ثطؾس. ّط هزَظ ثْطُ اًحهبضي ثبقس. هزَظ ثْطُ

 ثطزاضي ثبيس هكتول ثط هساض٤ ظيط ثبقس: زَظ ثْطُسطزز، هگط اي٧ٌِ زاليل اًحهبضي ثَزى اضائِ قسُ ثبقس. زضذَاؾت حجت ه هي

 ثبقس؛ َطٞيي قسُ سَاّي اهًبء حبٍي ٦ِ ثطزاضي ثْطُ هزَظ اظ اي ًؿرِ –1

 اذتطأ؛ ًبهِ سَاّي انل – 2

 هساض٤ ًوبيٌسسي ٢بًًَي، زض نَضت ٍرَز؛ -3

 .ّب ّعيٌِ پطزاذت ثِ هطثٌَ ضؾيس – 4



ثطزاضي زض نَضتي ٦ِ زض چبضچَة هتي ٢طاضزاز هُتبث١ ٢تَاًيي ٍ    َظ ثْطُهز هَٖس اظ پيف ذبتوِ يب ٞؿد هطاتت –تبصرُ 

 ه٣طضات هطثٌَ ثبقس، ًيع ثِ هَرت ه٣طضات ايي هبزُ، ثب اًزبم تٛييطات الظم، ٢بثل حجت ذَاّس ثَز.
  

 52هادُ 

 بًس:ضؾ ثطزاضي ذَززاضي ٦طزُ ٍ هطاتت ضا ثِ اَالٔ هت٣بيي هي زض هَاضز ظيط هطرٕ حجت اظ حجت هزَظ ثْطُ

 اؾت؛ ضؾيسُ حجت ثِ اًحهبضي ثطزاضي ثْطُ هزَظ آى هَضز زض  ٢جال ٦ِ ثبقس اذتطاٖي ثِ هطثٌَ زضذَاؾت – 1

 ثبقس؛ ٢ًبيي هطارٕ زض ثطضؾي حبل زض آى اٖتجبض ٍ قسُ ٍا٢ٕ اٖتطاو هَضز اذتطأ – 2

 .ثبقس ًكسُ پطزاذت اذتطأ ًبهِ سَاّي ؾبالًِ  ّعيٌِ – 3
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ثطزاضي اظ اذتطأ ٍرَز ًساقتِ ثبقس، هطرٕ حجت هزَظ هطثٌَ ضا ثِ نَضت هحطهبًِ حٟتّ ٍ   ثطاي حجت هزَظ ثْطُ چٌبًهِ هبًٗي

 :ثَز ذَاّس ظيط هَاضز ثط هكتول آسْي ايي. ٦ٌس هي هٌتكط ضؾوي ضٍظًبهِ زض ضا  هطاتت

 ثطزاض؛ ثْطُ ٍ هبل٥ اؾبهي – 1

 اذتطأ؛ ٌَٖاى – 2

 اذتطأ؛ حجت قوبضُ ٍ تبضيد – 3

 ثطزاضي؛ ثْطُ هست – 4

 اًحهبضي يب ٚيط اًحهبضي ثَزى آى. -5
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ًبهِ اذتطأ ٍ ثب٢ي ثَزى هست اٖتجبض اذتطأ، هطرٕ حجت ثِ زضذَاؾت ٍضاث يب احساظ ٍضاث ًبم ٍضحِ  زض نَضت َٞت هبل٥ سَاّي

ى ؾْن ّطيت٥ زض زٞتتط حجتت اذتطاٖتبت حجتت      ًبهِ اذتطأ ٢يس ٍ هطاتت ضا ثب ش٦ط هيعا يب ٍضاث ضا ثِ ٌَٖاى هبل٥ زض ْْط سَاّي

 ذَاّس ٦طز. زضذَاؾت حجت ثبيس ٦تجي ٍ ّوطاُ ثب هساض٤ شيل تؿلين هطرٕ حجت سطزز:

 آى؛ ههس٠ ضًٍَقت يب ٍضاحت اًحهبض زازًبهِ انل – 1

 اذتطأ؛ ًبهِ سَاّي انل – 2

  ّب؛ ّعيٌِ پطزاذت ثط زال هساض٤ – 3

 .٢بًًَي ًوبيٌسسي هساض٤– 4
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تَاًس ثب تؿلين زضذَاؾت ٦تجي ثِ هطرٕ حجت اظ ح٠َ٣ ذَز ًؿجت ثِ اذتطأ حجت قسُ هٗتجط اٖتطاو حبنتل    هبل٥ اذتطأ هي

 ًوبيس. هساض٤ شيل ثبيس ثِ زضذَاؾت اٖطاو هًٌن سطزز:

 اؾت؛ ضؾيسُ اذتطأ هبل٥ اهًبء ثِ ٦ِ اٖطاو ثط هجٌي ضؾوي ا٢طاضًبهِ     -1

 ٔ حجت قسُ؛اذتطا ًبهِ سَاّي انل     -2

 ٍرَز؛ نَضت زض ٢بًًَي، ًوبيٌسسي هساض٤     -3

 .تٛييطات حجت ح١ پطزاذت ثِ هطثٌَ ضؾيس     -4

ثتطزاضي اظ اذتتطأ،    اٖطاو هبل٥ اذتطأ اظ ح٠َ٣ ذَز ًؿجت ثِ اذتطأ حجت قسُ هكطٌٍ ثِ ايي اؾت ٦ِ ثْتطُ  -1تبصرُ 

 كسُ ثبقس.زض ظهبًي ٦ِ حجت آى هٗتجط ثَزُ اؾت، ثِ زيگطي ٍاسصاض ً

 ّبي پطزاذتي ثِ هطرٕ حجت، هؿتطز ًرَاّس قس. زض نَضت اٖطاو، ح١ حجت ٍ ؾبيط ّعيٌِ -2تبصرُ 
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ثطزاضي يب اٖطاو اظ هبل٧يت حجتت قتسُ زض    ثطزاي، ٞؿد ٍ ذبتوِ پيف اظ هَٖس هزَظ ثْطُ زض نَضتي ٦ِ اًت٣بل، اُٖبء اربظُ ثْطُ

ههس٠ ؾٌس هطثٌَ ٦ِ زض آى قوبضُ ٍ تتبضيد حجتت اذتتطأ زض ايتطاى ٢يتس ٍ ثتِ تأييتس        ذبضد اًزبم قسُ ثبقس، انل يب ضًٍَقت 

ثطزاضي، ٞؿد ٍ ذبتوتِ پتيف اظ هَٖتس هزتَظ      ّبي روَْضي اؾالهي ايطاى ضؾيسُ ثبقس، زليل اًت٣بل، اُٖبء اربظُ ثْطُ ًوبيٌسسي

 ثطزاضي يب اٖطاو اظ هبل٧يت اذتطأ، ثطاي حجت آى زض ايطاى ذَاّس ثَز. ثْطُ
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 زض ٍ حجت اذتطأ،  ٦ليِ تٛييطات ٍ اًت٣بالت يب ٞؿد ٍ ذبتوِ ٍ يب اٖطاو اظ اذتطأ حجت قسُ زض نٟحِ هرهَل هطثٌَ ثِ حجت

ِ  ثِ ًكبًي، تٛييط هَضز زض رع ٍ سطزز هي زضد اذتطأ ًبهِ سَاّي ْْط ٕ  شي ّعيٌت ٜ  ًٟت ِ  زض حجتت  تتبضيد  اظ ضٍظ 30 ْتط  ضٍظًبهت

 .قَز هي آسْي ضؾوي

ّتب هٌتٌَ ثتِ پطزاذتت      ثبقتٌس. حجتت آى   اًس زض ه٣بثل اقربل حبلج ٢بثل اؾتتٌبز ًوتي   ز هص٦َض تب ظهبًي ٦ِ ثِ حجت ًطؾيسُهَاض

 ّب ٍ زض نَضت لعٍم ّعيٌِ اًتكبض آسْي هطثٌَ ذَاّس ثَز. ّبي ه٣طض زض رسٍل ّعيٌِ ّعيٌِ
  
  

 ًاهِ اختراع گَاّي ابطال دعَاي اقاهِ ٍ ثبت تقاضاي بِ ٍ رد بِ اعتراض: ششن فصل 
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تهوين هطرٕ حجت هجٌي ثط ضز اْْبضًبهِ اظ ؾَي هت٣بيي ٢بثل اٖتطاو اؾت. اٖتطاو ثبيتس زض زٍ ًؿترِ ثتِ نتَضت ٦تجتي ٍ      

ضٍظ اظ تبضيد اثتال٘ تهتوين،    30ّوطاُ ثب زاليل ٍ هؿتٌسات هطثٌَ ٍ ضؾيس هطثٌَ ثِ پطزاذت ّعيٌِ ضؾيسسي ثِ ضز حجت، ْطٜ 

ًبهِ، ًؿرِ زٍم آى ثتب ٢يتس    ًبهِ، تؿلين قَز. پؽ اظ حجت اٖتطاو ايي آييي 170ثِ ٦ويؿيَى هَئَ هبزُ اظ َطي١ هطرٕ حجت 

 ثبقس. ضٍظ هي 60سطزز. هْلت هص٦َض ثطاي هت٣بيي ه٣ين ذبضد اظ ٦كَض  تبضيد ٍ قوبضُ ٍنَل ثِ هٗتطو هؿتطز هي

 بثل اؾتطزاز ًرَاّس ثَز.٢ حجت ضز ثِ ضؾيسسي ّعيٌِ ٦ويؿيَى، زض اٖتطاو ضز نَضت زض –تبصرُ 
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ّط قرهي ٦ِ ًؿجت ثِ ت٣بيبي حجت اذتطأ اٖتطاو زاقتِ ثبقس ثبيس اٖتطاو ذتَز ضا زض زٍ ًؿترِ ثتِ هطرتٕ حجتت تؿتلين       

ًبهِ ثبيس ّوتطاُ   سطزز. اٖتطاو ًبهِ، ًؿرِ زٍم آى ثب ٢يس تبضيد ٍ قوبضُ ٍنَل ثِ هٗتطو هؿتطز هي ًوبيس. پؽ اظ حجت اٖتطاو

ًبهتِ ٍ   اليل ٍ هساض٤ اؾتٌبزي ٍ ضؾيس هطثٌَ ثِ پطزاذت ّعيٌِ ضؾيسسي ثِ اٖتطاو ثبقس. چٌبًهِ پؽ اظ ثطضؾتي اٖتتطاو  ثب ز

هساض٤ اؾتٌبزي، ت٧ويل هساض٤ هًٌن ثِ اٖتطاو ًبهِ يطٍضت زاقتِ ثبقس، هطرتٕ حجتت ثتب تٗيتيي هتَاضز، ٦تجتبً اظ هت٣بيتي        

لتن ي٧تي تل٣تي     ًبهِ ٦بى ِ ضٕٞ ًَا٢م ا٢سام ًوبيس. زض ٚيط ايي نَضت، اٖتطاوضٍظ اظ تبضيد اثال٘ ًؿجت ث 30ذَاّس ٦ِ ْطٜ  هي

 ذَاّس قس.  

 .ثبقس هي ضٍظ 60 ٦كَض اظ ذبضد ه٣ين اقربل ثطاي هبزُ ايي زض هص٦َض  هْلت – تبصرُ
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ين هطرتٕ حجتت قتسُ    ّطسبُ اٖتطاو هٗتطو هجٌي ثط ازٖبي ح١ هبل٧يت ًؿجت ثِ اذتطاٖي ثبقس ٦ِ اْْبضًبهتِ حجتت آى تؿتل   

اؾت، زض نَضتي ٦ِ اذتطأ ٢جالً ثِ ًبم اٍ حجت ًكسُ اؾت، ثبيس ّوعهبى ثتب اٖتتطاو، ثتطاي اذتتطأ ذتَز هُتبث١ ٢تبًَى ٍ ايتي         

ًبهِ ت٣بيبي حجت ٦طزُ ٍ ح١ حجت اْْبضًبهِ ٍ ح١ حجت اذتطأ ٍ توبم هربضد هطثٌَ ثِ آى ضا تأزيِ ًوبيس. هطرٕ حجتت ثتب    آييي

ِ   10ًبهِ هَْٝ اؾت ْطٜ  يي آيييا 59ضٖبيت هبزُ  اي اظ اٖتتطاو ًبهتِ ضا ثتِ اًًتوبم ضًٍَقتت       ضٍظ اظ ٍنَل اٖتتطاو، ًؿتر

ًبهتِ پبؾتد ه٧تتَة ذتَز ضا      هساض٤ ٍ زاليل اؾتٌبزي ثِ هت٣بيي حجت اثال٘ ًوبيس. هت٣بيي ه٧لٝ اؾت اظ تبضيد اثال٘ اٖتتطاو 

س. ٖسم پبؾد هت٣بيي ثِ اثال٘ زض هْلت ه٣طض ثِ هٌعلتِ تو٧تيي   ضٍظ ًؿجت ثِ اٖتطاو ٍاضزُ ثِ هطرٕ حجت تؿلين ًوبي 20ْطٜ 

ستطزز ٍ   ٍي ذَاّس ثَز. ّطسبُ هت٣بيي ٦تجبً ثِ اٖتطاو تو٧يي ًوبيس زضذَاؾت اٍ ثطاي حجت اذتتطأ هؿتتطز قتسُ تل٣تي هتي     



ِ       هطاتت ٦تجبً ثِ هٗتطو اثال٘ هي اي ٦تِ ّوعهتبى    قَز تب زض نَضتي ٦ِ اذتطأ ٍي ثتِ حجتت ًطؾتيسُ اؾتت، ثطَجت١ اْْبضًبهت

ٜ  ضا هطاتت حجت هطرٕ هت٣بيي، تو٧يي ٖسم نَضت زض. ٦ٌس ا٢سام آى حجت ثِ ًؿجت اؾت ٦طزُ تؿلين اٖتطاو  ثب  ضٍظ 10 ْتط

ٔ  ٦ويؿيَى تؿلين حجت هطرٕ َطي١ اظ ضا ذَز اٖتطاو ٦ِ زاضز هْلت ضٍظ 20  تبضيد ايي اظ ٍي ٍ ٦طزُ اثال٘ هٗتطو ثِ  هَيتَ

بيس. ّويي تطتيت زض هَضزي ًيع ثبيس ضٖبيت قَز ٦ِ اٖتطاو هٗتطو هجٌي ثط زاقتي ثطذي ح٣ت٠َ،  ًو ًبهِ آييي ايي 170 هبزُ

ٚيط اظ ح١ هبل٧يت، ًؿجت ثِ اذتطاٖي ثبقس ٦ِ اْْبضًبهِ حجت آى تؿلين هطرٕ حجت قسُ ٍلي ٌَّظ زض ايطاى ثتِ حجتت ًطؾتيسُ    

ي ثِ تؿلين اْْبضًبهِ حجت اذتطأ ثِ هطرٕ حجت ًرَاّتس ثتَز.   اؾت؛ هگط اي٧ٌِ اذتطأ ٢بًًَبً ٢بثل حجت ًجبقس. زض ايي ٞطو ًيبظ

 ٢بًَى اؾت. 59ًبهِ ٢بثل اٖتطاو زض زازسبُ نبلح ه٣طض زض هبزُ  ايي آييي 172تهوين ٦ويؿيَى َج١ هبزُ 
  

 172 هادُ

ى اظ ؾَي هطرتٕ حجتت   ٦ويؿيَ تهوين. ًوبيس هي اٖالم هؿتسل ٍ هؿتٌس نَضت ثِ ضا ذَز تهوين ضؾيسسي، اظ پؽ ٦ويؿيَى

٢تبًَى   59ضٍظ اظ تبضيد اثال٘ ٢بثل اٖتطاو زض زازسبُ نبلح ه٣طض زض هبزُ  60ثِ هت٣بيي يب ثِ َطٞيي اذتالٜ اثال٘ قسُ ٍ ْطٜ 

ّب، ثِ ٌَٖاى ٍزيِٗ زض نٌس٠ٍ  اؾت. زض ايي نَضت هٗتطو ثِ تهوين ٦ويؿيَى ثبيس هجلٛي ضا ثِ قطح هص٦َض زض رسٍل ّعيٌِ

قتَز،    ح٣ي تِ ٍ ضؾيس آى ضا يويوِ زازذَاؾت ذَز ًوبيس. اظ هجلٙ هعثَض زض نَضتي ٦ِ هٗتطو هح٧َم ثِ ثيزازسؿتطي سصاق

ذؿبضت َطٜ پطزاذت قسُ ٍ چٌبًهِ َطٜ ثيف اظ هجلٙ هص٦َض ذؿبضت زيسُ ثبقس، ثطاي هبظاز ثِ زازسبُ هص٦َض ضرَٔ ذَاّس 

 ٦طز.(
  

يلي هٌتْي ثِ حجت اذتطأ ًكَز هجبلٙ پطزاذتي اظ ايي ثبثت، ٢بثل اؾتتطزاز  زض نَضتي ٦ِ اْْبضًبهِ تؿليوي ثِ ّط زل -1تبصرُ

 ًرَاّس ثَز.

 زض نَضت ضز اٖتطاو زض ٦ويؿيَى،ّعيٌِ ضؾيسسي ثِ اٖتطاو ٢بثل اؾتطزاز ًرَاّس ثَز. -2تبصرُ 

 يبثس. ف هيّبي هص٦َض زض ايي هبزُ ثِ زٍ ثطاثط اٞعاي زض نَضتي ٦ِ هٗتطو ه٣ين ايطاى ًجبقس، هْلت - 3تبصرُ
  

 61هادُ 

٢بًَى زازذَاؾت ذتَز   18تَاًس ثب احجبت ي٧ي اظ هَاضز هص٦َض زض هبزُ  ًٟٕ هي ًبهِ اذتطأ، شي زض نَضت زضذَاؾت اثُبل سَاّي

 :ثبقس شيل هساض٤ ّوطاُ ثبيس اثُبل زازذَاؾت  ٢بًَى ًوبيس. 59ضا تؿلين زازسبُ نبلح ه٣طض زض هبزُ 

 اؾٌبز ٍ هساض٤ هخجت ازٖبي اثُبل؛ ٦ليِ ههس٠ ضًٍَقت يب انل – 1

 ّب؛ ضؾيس هطثٌَ ثِ پطزاذت ٍزيِٗ تؿلين زازذَاؾت اثُبل ثِ زازسبُ، ثِ قطح هص٦َض زض رسٍل ّعيٌِ -2

 ًبهِ، زض نَضتي ٦ِ زازذَاؾت تَؾٍ ٦ٍيل تؿلين قَز. ٦ٍبلت -3
  

  
 62هادُ 

سطزز ٍ هطرٕ هتص٦َض   ًْبيي زازسبُ ثِ هطرٕ حجت اثال٘ هي قَز. ضأي ّطسبُ حجت اذتطأ ثبَل قَز، اظ تبضيد حجت ثبَل تل٣ي هي

لتِ   ٦ٌتس. هح٧تَم   لِ، آسْي هطثٌَ ثِ آى ضا زض اٍليي ٞطنت هو٧ي زض ضٍظًبهِ ضؾتوي هٌتكتط هتي    آى ضا حجت ٍ ثِ ّعيٌِ هح٧َم

اي اظ هٟبز  ش٦ط ذالنِتَاًس هربضد هعثَض ضا زض رعء ذؿبضت اظ هح٧َم ٖليِ هُبلجِ ٦ٌس. آسْي هص٦َض قبهل ٌَٖاى اذتطأ ٍ  هي

 ضأي ًْبيي زازسبُ زض ايي ذهَل ذَاّس ثَز.
  
  
 

 

 

 



 اختراعات ثبت در ّوكاري هعاّذُ طبق الوللي بیي اظْارًاهِ: ّفتن  فصل

  
 63هادُ 

الوللي ٦ِ َج١ هٗبّسُ ّو٧بضي زض حجت اذتطاٖبت اظ ؾَي اتجبٔ ايطاًي يب ه٣يويي زض ايتطاى تؿتلين هطرتٕ حجتت      اْْبضًبهِ ثيي

 سطزز، هطرٕ حجت ثِ ٌَٖاى ازاضُ هجسا ٖول ذَاّس ًوَز. هي
  

 64هادُ 

 الوللتي  ثتيي  حجتت  رْتت  «هٌترتت  ٦كَض» ٍ «قسُ تٗييي ٦كَض» ٌَٖاى ثِ ايطاى الوللي، ثيي ّبي اْْبضًبهِ زض ٦ِ نَضتي زض 

اذتطأ ضا َجت١ ٢تبًَى ٍ    حجت ت٣بيبي هطثٌَ ًبهِ آييي ٍ هٗبّسُ زض ه٣طض تكطيٟبت ضٖبيت يوي حجت هطرٕ ثبقس، قسُ هٗطٞي

 ًبهِ هَضز ثطضؾي ٢طاض ذَاّس زاز. ايي آييي
  

 65هادُ 

ستطزز، رْتت ثطضؾتي اْْبضًبهتِ      ًبهتِ هطثتٌَ پطزاذتت هتي     الوللي َج١ هٗبّسُ ٍ آييي ّبيي ٦ِ ثطاي حجت ثيي ٖالٍُ ثط ّعيٌِ

تأييس اْْبضًبهِ، چگتًَگي اضؾتبل آى ثتِ    ّب زضيبٞت ذَاّس قس. زض نَضت  اي َج١ رسٍل ّعيٌِ الوللي ٍ هساض٤ آى، ّعيٌِ ثيي

 ّبي هطثٌَ ثِ ْٖسُ هت٣بيي ذَاّس ثَز. الوللي ٍ ّعيٌِ زٞتط ثيي
  
  

 ّا ّسیٌِ:  ّشتن  فصل
  

 66هادُ 

ِ  ستَاّي  اٖتجتبض  حّٟ ثطاي. اؾت اْْبضًبهِ تؿلين تبضيد اظ ؾبل ثيؿت  ًبهِ اذتطأ ٢بًَى، اٖتجبض سَاّي 16ثب تَرِ ثِ هبزُ   ًبهت

ؾبالًِ ْطٜ زٍهبُ ٢جل اظ ا٣ًًبي ي٥ ؾبل اظ تبضيد تؿلين اْْبضًبهِ ٍ ّط ؾبل ثٗس اظ آى ثتِ ّوتيي تطتيتت تتب       اي عيٌِّ ثبيس،

 ّب تبزيِ سطزز ٍاال حجت اذتطأ اظ زضرِ اٖتجبض ؾب٢ٍ ذَاّس قس.  ًبهِ، َج١ رسٍل ّعيٌِ تبضيد اٖتجبض سَاّي

اي هٗتبزل ًهتٝ ّعيٌتِ     پؽ اظ ا٣ًًبي هَٖس، ٖالٍُ ثط ّعيٌِ ؾبالًِ رطيوِاسط هبل٥ اذتطأ يب ًوبيٌسُ ٢بًًَي ٍي تب قف هبُ 

 ؾبالًِ اذتطأ ضا پطزاذت ًوبيس حجت اذتطأ ثِ اٖتجبض ذَز ثب٢ي ذَاّس هبًس.
  

 هقررات عوَهي

  
 ّا  فصل اٍل: ّسیٌِ

 

 161هادُ 
 ي ّتتتتب، ٦تتتتِ يتتتتويوِ ايتتتت ًبهتتتتِ حبيتتتتط هُتتتتبث١ رتتتتسٍل ّعيٌتتتتِ ّتتتتبي ه٣تتتتطض زض ٢تتتتبًَى ٍ آيتتتتيي ّعيٌتتتتِ

 سطزز، پطزاذت ذَاّس قس. ًبهِ اؾت زض حؿبثي ذبل ٦ِ ثِ ًبم ازاضُ ٦ل هبل٧يت نٌٗتي هٟتَح هي آييي

 162هادُ 

ًبهِ پطزاذت سطزز. زض ٚيط ايي  ّب رْت اًزبم ا٢ساهبت الظم ثبيس َج١ ه٣طضات ٢بًَى ٍ ايي آييي ّبي ه٣طض زض رسٍل ّعيٌِ ّعيٌِ

 ذَززاضي ذَاّس ًوَز. نَضت هطرٕ حجت اظ اًزبم ا٢ساهبت هطثٌَ

 نتَضت  ال٧تطًٍي٧تي  َطيت١  اظ ًبهتِ،  آييي ايي 167 هبزُ زضچبضچَة يب  هؿت٣يوبً  قسُ ثيٌي پيف ّبي ّعيٌِ پطزاذت –تجهطُ 

 .سطٞت ذَاّس
 

 



 163هادُ 

ِ    ًبهِ ح١ تطروِ ٍ ّعيٌِ ضًٍَقت ههس٠ اؾٌبز ٍ هساض٤ تؿليوي ثِ هطرٕ حجت هُبث١ آييي ي هتتطرويي ٍ ايت   ّتبي هطثتٌَ ثت

 ًٟٕ پطزاذت ذَاّس قس. ًبهِ تَؾٍ شي آييي

 164هادُ 

الوللي ٦ِ روْتَضي اؾتالهي    ّبي نٌٗتي ٍ ٖالئن َج١ هٗبّسات ثيي الوللي اذتطاٖبت، َطح ّبي ثطضؾي ٍ حجت ثيي ٦ليِ ّعيٌِ

زض ثَزرِ ؾتبالًِ   ضؾوي َي ٞطايٌس حجت،  ّبي هطثٌَ زض ضٍظًبهِ ّب هلح١ قسُ اؾت ٍ ّوهٌيي ّعيٌِ اًتكبض آسْي ايطاى ثِ آى

 .سطٞت ذَاّس ٢طاض حجت هطرٕ اذتيبض زض هٌَٓض ايي ثيٌي قسُ ٍ ثطاي  ؾبظهبى پيف

 165هادُ 

هبًتسُ   اًتس ثتطاي هتست ثتب٢ي     ًبهِ ثِ حجت ضؾتيسُ  االرطا قسى ٢بًَى ٍ ايي آييي ّعيٌِ ؾبالًِ اذتطاٖبتي ٦ِ تب پيف اظ تبضيد الظم

اي ٦تِ پتؽ اظ تتبضيد ٞت٠َ توسيتس       اّس قس. زضذهَل ٖالئن تزتبضي حجتت قتسُ   ًبهِ پطزاذت ذَ حوبيت، ثط هجٌبي ايي آييي

 ّب هحبؾجِ ذَاّس قس. قًَس، ّعيٌِ توسيس َج١ رسٍل ّعيٌِ هي

 ًبهِ اًزبم ذَاّس سطٞت. ؾبيط اهَض هطتجٍ ثب اذتطاٖبت ٍ ٖالئن حجت قسُ ثطاؾبؼ ه٣طضات ٢بًَى ٍ ايي آييي

 166هادُ 

ّتبي   زضنس هٗبزل ضيبلي َٖايس حبنل اظ ارتطاء هٟتبز ٦ٌَاًؿتيَى    50ّط ؾبلِ ثبيس حسا٦خط تب ٢بًَى  63ؾبظهبى زض ارطاي هبزُ 

ِ   الوللي هبل٧يت نٌٗتي ضا زض ثَزرِ ٦ل ٦كَض زض ضزيٝ هطثٌَ ثِ حجت ثيي ثيٌتي ٍ ثتِ هٗبًٍتت     اي رساسبًتِ پتيف   ّتبي ّعيٌت

 ضيعي ٍ ًٓبضت ضاّجطزي ضيبؾت روَْضي پيكٌْبز ًوبيس.  ثطًبهِ

ثِ تكريم هسيط٦ل ازاضُ ٦ل هبل٧يت نٌٗتي نطٜ اضت٣بء ٍ تزْيع ازاضُ ٦ل هبل٧يت نٌٗتي ٍ اضت٣بء ٦يٟتي آى اظ   ٍرَُ هص٦َض

ّبي ٖوَهي زض ظهيٌتِ ح٣ت٠َ    ضؾبًي ٍ اضت٣بء آسبّي ّبي ترههي، اَالٔ ّبي آهَظقي، اؾتٟبزُ اظ هكبٍضُ رولِ ثطسعاضي ٦بضسبُ

ساهبت الظم ثتِ هٌٓتَض اضت٣تبء ٍ تزْيتع ازاضُ ٦تل هبل٧يتت نتٌٗتي زض ايتي         هبل٧يت نٌٗتي ٍ اًتكبض ٦تت ٍ ًكطيبت ٍ ؾبيط ا٢

 ذهَل ذَاّس قس.
  

 ٞهل زٍم: حجت ال٧تطًٍي٧ي ٍ ًحَُ زؾتطؾي ثِ اَالٖبت

 167هادُ 

الوللتي   هطرٕ حجت ه٧لٝ اؾت ثب تزْيع اه٧بًبت ٌٞي ًؿجت ثِ ال٧تطًٍي٧ي ٦تطزى ٦ليتِ هطاحتل اٖتن اظ حجتت زاذلتي يتب ثتيي        

ّتب ٍ   آسْتي ٍ حجتت ايتي هبل٧يتت     ّبي نٌٗتي ٍ ٖالئن، اظ ٢جيل تؿلين، ثطضؾي، انالح ٍ حجت اْْبضًبهِ، اًتكتبض  حاذتطاٖبت، َط

 ّبي ه٣طض، ا٢ساهبت ه٣تًي ضا هٗوَل زاضز. توسيس اٖتجبض آى يب اٖوبل ّطسًَِ تٛييطات ٍ اًت٣بالت ٍ ّوهٌيي پطزاذت

تَاًتس ثتِ    ضثتٍ هتي   ّتب ٍ هؤؾؿتبت شي   بي نٌٗتي ٍ ٖالئن ثب ؾتبظهبى ّ َطح اذتطاٖبت، حجت ثِ هطثٌَ اَالٖبت تجبزل –تجهطُ 

 نَضت ال٧تطًٍي٧ي اًزبم قَز.

 168هادُ 

ّبي نٌٗتي ٍ ٖالئن حجت قسُ، ثِ تكريم هطرٕ حجت ٢بثل زؾتطؾي ٖوتَم ثتِ َتَض     اَالٖبت اٍليِ هطثٌَ ثِ اذتطاٖبت، َطح

ض رؿتزَي ؾَاث١ ٍ ٦ؿتت اَالٖتبت هتَضز ًيتبظ، هطرتٕ حجتت       هؿت٣ين يب اظ َطي١ ال٧تطًٍي٧ي ذَاّس ثَز. ثِ هٌَٓض تؿْيل ز

ّبي نٌٗتي ٍ ٖالئن حجتت قتسُ ضا اظ َطيت١ هؤؾؿتبت َتطٜ ٢تطاضزاز ًيتع ثتِ َتَض           تَاًس ؾَاث١ هطثٌَ ثِ اذتطاٖبت، َطح هي

ت ذتسهبت هتَضز   ّبي ه٣طض زض ايي ٢طاضزازّب ضا ثطاي زضيبٞ ثبيؿت ّعيٌِ ال٧تطًٍي٧ي اضائِ ًوبيس. ٦ِ زض ايي نَضت هت٣بييبى هي

 ًيبظ پطزاذت ًوبيٌس.

 169هادُ 

ّتبي نتٌٗتي ٍ ٖالهتت،     ّبي هطثٌَ ثِ حجت اذتطاٖتبت َتطح   ؾِ ؾبل پؽ اظ ا٣ًًبي هست حوبيت يب زض نَضت اثُبل، پطًٍسُ

  قَز هي ًگْساضي ّب آى ال٧تطًٍي٧ي ًؿرِ ٣ٍٞ ٍ اهحبء حؿت هَضز، 
 

 



 فصل سَم: كویسیَى

 171هادُ 

 قَز: ٢بًَى، ٦ويؿيًَي هط٦ت اظ اًٖبء ظيط تك٧يل هي 58ٍ هبزُ  17زض ارطاي ثٌس ح هبزُ 

 هَضز؛ حؿت تزبضي، ٖالئن حجت ازاضُ يب نٌٗتي ّبي َطح حجت ازاضُ اذتطاٖبت، حجت ازاضُ ضئيؽ              -1

  نٌٗتي؛ هبل٧يت ٦ل ازاضُ هسيط٦ل ربًت اظ اي ًوبيٌسُ              -2

 تَاًس ذبضد اظ ؾبظهبى ثبقس. هترهم ٦ِ زض نَضت لعٍم هي يب ٦بضقٌبؼ ي٥              -3

 ضيبؾت ٦ويؿيَى ثِ ْٖسُ ًوبيٌسُ هسيط٦ل ازاضُ ٦ل هبل٧يت نٌٗتي ٢طاض زاضز. -1تجهطُ 

 سيطي زض ٦ويؿيَى ثب ا٦خطيت آضاء اؾت. ايي تهويوبت ثطاي هطرٕ حجت الظم االتجبٔ ذَاّس ثَز. تهوين -2تجهطُ 

 تَاًس ًؿجت ثِ ّوبى هَئَ زض ٦ويؿيَى قط٦ت ًوبيس. ي ٦ٌٌسُ ًويضؾيسس ٦بضقٌبؼ – 3تجهطُ 

 نتٌٗتي  هبل٧يت ٦ل ازاضُ هسيط٦ل تَؾٍ ٍ ٦بضقٌبؾبى ثيي اظ ٦ِ ثَز  ذَاّس الجسل ٖلي ًَٖ ي٥ زاضاي ٦ويؿيَى – 4تجهطُ 

 .قس ذَاّس تٗييي

أييس هسيط٦ل ازاضُ ٦ل هبل٧يتت نتٌٗتي،   العحوِ ثبقس، پؽ اظ ت چٌبًهِ حًَض اًٖبء ٦ويؿيَى هؿتلعم پطزاذت ح١ -5تجهطُ 

 اظ هحل اٖتجبضات ؾبظهبى تأهيي ٍ پطزاذت ذَاّس قس.

 171هادُ 

ضٍظ ٢جل اظ تك٧يل رلؿِ ٦ويؿيَى، تبضيد تك٧يل رلؿِ، ؾتبٖت ٍ هحتل آى ضا    10ضئيؽ ٦ويؿيَى هَئَ هبزُ ٠َٞ حسا٢ل 

تَاًٌتس زض   ًَي آًبى اثال٘ ذَاّتس ٦تطز . ايتي اقتربل هتي     حؿت هَضز ثِ هت٣بيي حجت يب ثِ َطٞيي اذتالٜ ٍ يب ثِ ًوبيٌسُ ٢بً

 رلؿِ حًَض پيسا ٦ٌٌس.

 172هادُ 

ًوبيس. تهوين ٦ويؿيَى اظ ؾَي هطرتٕ حجتت    ٦ويؿيَى پؽ اظ ضؾيسسي، تهوين ذَز ضا ثِ نَضت هؿتٌس ٍ هؿتسل اٖالم هي

٢تبًَى   59ٖتطاو زض زازسبُ نبلح ه٣طض زض هبزُ ضٍظ اظ تبضيد اثال٘ ٢بثل ا 60ثِ هت٣بيي يب ثِ َطٞيي اذتالٜ اثال٘ قسُ ٍ ْطٜ 

ّب، ثِ ٌَٖاى ٍزيِٗ زض نٌس٠ٍ  اؾت. زض ايي نَضت هٗتطو ثِ تهوين ٦ويؿيَى ثبيس هجلٛي ضا ثِ قطح هص٦َض زض رسٍل ّعيٌِ

قتَز،    ح٣ي زازسؿتطي سصاقتِ ٍ ضؾيس آى ضا يويوِ زازذَاؾت ذَز ًوبيس. اظ هجلٙ هعثَض زض نَضتي ٦ِ هٗتطو هح٧َم ثِ ثي

ذؿبضت َطٜ پطزاذت قسُ ٍ چٌبًهِ َطٜ ثيف اظ هجلٙ هص٦َض ذؿبضت زيسُ ثبقس، ثطاي هبظاز ثِ زازسبُ هص٦َض ضرَٔ ذَاّس 

 ٦طز.
  

 اصلي ٍ الوثٌي رساًي ٍ صذٍر گَاّي فصل چْارم: اطالع

 173هادُ 

نتٌٗتي هتطتجٍ ثتب آى، اظرولتِ      ّبي هبل٧يت ٦ٌَاًؿيَى پبضيؽ ٍ ؾبيط ٦ٌَاًؿيَى 12هطرٕ حجت هَْٝ اؾت زض ارطاي هبزُ 

اي ضا ثِ هٌَٓض اًتكبض ذالنِ اذتطاٖبت،  ًبهِ هبزضيس ٍ پطٍت٧ل آى ٍ ّوهٌيي هٗبّسُ ّو٧بضي زض حجت اذتطاٖبت، ًكطيِ هَا٣ٞت

ٔ  ّبي نٌٗتي ٍ ٖالئن حجت قسُ ثب ش٦ط هكرهبت هبل٧بى آى َطح ّتبي نتٌٗتي ٍ    ضؾتبًي زض ظهيٌتِ هبل٧يتت    ّب ٍ ّطسًَِ اَتال

 ايتي  166 هبزُ چبضچَة زض ٠َٞ، ًكطيِ اًتكبض اظ حبنل زضآهس. ًوبيس هٌتكط نٌٗتي هبل٧يت ٦ل ازاضُ  رٕ ثِ آى زضهجبحج ضا

 . سطزز هي ّعيٌِ ًبهِ آييي

 174هادُ 

ّبي ٌٞبٍضي هَرتَز ثتِ    ّبي اذتطأ، َطح نٌٗتي ٍ ٖالهت ضا ثب اؾتٟبزُ اظ رسيستطيي قيَُ ًبهِ هطرٕ حجت ه٧لٝ اؾت سَاّي

 َسيطي اظ رٗل، نبزض ًوبيس.هٌَٓض رل
  

 175هادُ 

تَاًتس ثتب پطزاذتت ّعيٌتِ ه٣تطض زض       ًبهِ اذتطأ، َطح نٌٗتي ٍ ٖالهت، هبل٥ هي زض نَضت ه٣َٟز قسى يب اظ ثيي ضٞتي سَاّي

ِ ًبهتِ ضا ٦تجتبً ثت    ّب، ت٣بيبي نسٍض الوٌخي ًوبيس. ثسيي هٌَٓض ٍي ثبيؿتي َطي١ اظ ثيي ضٞتي يب سن قسى ستَاّي  رسٍل ّعيٌِ



ّتب ثتِ ستَاّي يت٥ ًٟتط اظ       ًٟط ٦ِ َّيت ٍ اهًبء آى 3اي هجٌي ثط قْبزت ٍ اْْبض اَالٔ حسا٢ل  حجت اٖالم ٍ اؾتكْبزيِ هطرٕ

قَْز هص٦َض ضؾيسُ ٍ َّيت ٍ اهًبء ًبهجطزُ ثِ سَاّي ي٧ي اظ زٞبتط اؾٌبز ضؾوي ضؾيسُ ثبقس، يتويوِ ًوبيتس. هطاتتت ٣ٞتساى     

ٍ ٖالهت ثِ ّعيٌِ زضذَاؾت ٦ٌٌسُ ي٥ ًَثت زض ضٍظًبهِ ضؾوي ٦كَض آسْي هي قتَز   سَاّي ًبهِ ّبي اذتطأ ، َطح نٌٗتي

ضٍظ اظ تبضيد اًتكبض آسْي زض ضٍظًبهِ ضؾوي ٦كَض ، اٖتطاو ًطؾيسُ يب زض نَضت اٖتتطاو ، انتل ستَاّي     10.زض نَضتي ٦ِ تب 

ي سَاّي ًبهِ ه٣َٟزي هي ًوبيس .ضؾتيسسي ثتِ   ًبهِ تَؾٍ هٗتطو اضائِ ًكسُ ثبقس ، ازاضُ هبل٧يت نٌٗتي ا٢سام ثِ نسٍض الوخٌ

 اٖتطايبت ٍانلِ ثب زازسبُ نبلح هي ثبقس . 

ّبي ه٣َٟزقسُ ٍ يب اظ ثيي ضٞتِ ٦ِ ثِ اقربل ه٣ين ذبضد اظ ٦كَض تٗل١ زاقتتِ ثبقتس،    نسٍض الوخٌي ثطاي سَاّي ًبهِ -تجهطُ

 ِ ا٢بهتت نتبزض قتسُ ٍ ثتِ تأييتس      اي اؾتت ٦تِ اظ ؾتَي زٞتتط اؾتٌبز ضؾتوي ٦كتَض هحتل          هؿتلعم تؿلين اٖالهيت

 ّبي روَْضي اؾالهي ايطاى ضؾيسُ ٍ تكطيٟبت ه٣طض زض ٠َٞ ًيع ضٖبيت قسُ ثبقس . ًوبيٌسسي
  

 فصل پٌجن: تصحیح اشتباّات، توذیذ هْلت ٍ ترتیبات اًتقال 

 176هادُ 

ًٓبيط آى ثِ زضذَاؾت هت٣بيي يتب ثتِ    تهحيح اقتجبّبت ازاضي اٖن اظ اقتجبّبت تبيپي، اهاليي ٍ اظ ٢لن اٞتبزى حطٍٜ ٍ اٖساز يب

پصيطز. زضذَاؾت تهحيح اقتجبّبت ازاضي تَؾٍ اقربل ثبيس ّوتطاُ ثتب اضائتِ     تكريم هطرٕ حجت، تَؾٍ ايي هطرٕ اًزبم هي

اي اظ ؾٌس ٦ِ اقتجبُ زض آى هكرم قسُ نَضت سيطز. اقتجبّبت ازاضي تهحيح قسُ ثِ تكريم هطرٕ حجت زض ضٍظًبهتِ   ًؿرِ

 قَز. هيضؾوي هٌتكط 

 177هادُ 

ّطسًَِ زضذَاؾت توسيس هْلت زض اضتجبٌ ثب هطاحل حجت اذتطأ، َطح نٌٗتي ٍ ٖالهت ٖالٍُ ثط هَٖس تٗييي قسُ زض ٢تبًَى ٍ  

تَاًس پؽ اظ ثطضؾي قطايٍ ٣ٍٞ ثطاي ي٥ ثتبض   ًبهِ ثبيس ٦تجبً تَؾٍ هت٣بيي تؿلين هطرٕ حجت سطزز. هطرٕ هص٦َض هي ايي آييي

ِ  هطرٕ ايي َطٜ اظ هْلت توسيس. ًوبيس توسيس ضا ًبهِ آييي ايي زض  ُّبي تٗييي قس هْلت ٔ  ثت ٕ  شي اقتربل  اَتال  ضؾتبًسُ  ًٟت

 .قَز هي

 178هادُ 

ّتب يتب    ثتطزاضي اظ آى  َطح نٌٗتي ٍ ٖالهت حجت قسُ يب اُٖبء اربظُ ثْطُ  اًت٣بل ح١ هبل٧يت ًبقي اظ تؿلين اْْبضًبهِ يب اذتطأ،

آيس. زٞتطذبًِ اؾٌبز ضؾوي  طح نٌٗتي ٍ ٖالهت حجت قسُ، ثِ هَرت ؾٌس ضؾوي ثِ ٖول هياٖطاو اظ ح١ ًؿجت ثِ اذتطأ، َ

نٌٗتي ٍ ٖالهتت حجتت قتسُ اظ لحتبِ      ٢جل اظ تٌٓين ؾٌس هطثٌَ، ًؿجت ثِ آذطيي ٍيٗيت اْْبضًبهِ هَضز ًٓط يب اذتطأ، َطح

ًوبيس. پبؾد اؾتٗالم هص٦َض هؿتتلعم   ٕ حجت اؾتٗالم هيثطزاضي ٍ ؾبيط هَاضز الظم اظ هطر اًت٣بل، نسٍض اربظُ ثْطُ  توسيس، تٛييط،

 ّب اؾت. پطزاذت ّعيٌِ ه٣طض زض رسٍل ّعيٌِ

  
 فصل ششن : دادخَاّي ٍ هقررات هختلف

 179هادُ 

ًبهتِ زض نتالحيت قتٗجِ يتب قتٗت       ٢بًَى، ضؾيسسي ثِ زٖبٍي ح٢َ٣ي ٍ ٦يٟطي هطتجٍ ثب ٢بًَى ٍ ايي آييي 59ثب تَرِ ثِ هبزُ 

ّبي ٖوَهي تْطاى اؾت ٦ِ تَؾٍ ضئيؽ ٢َُ ٢ًبييِ تٗييي ٍ زض نَضت اه٧بى زض ازاضُ ٦تل هبل٧يتت نتٌٗتي     بُذبني اظ زازس

قًَس. زض هَضز زٖبٍي ٦يٟطي، چٌبًهِ رطم اظ ذبضد اظ تْطاى ٍا٢ٕ يب ٦كٝ ٍ يتب هتتْن زض ذتبضد اظ تْتطاى زؾتتگيط       هؿت٣ط هي

٦كٝ رطم يب زؾتتگيطي هتتْن ثتِ ٖوتل آهتسُ ٍ پطًٍتسُ ثتطاي         قسُ ثبقس، زض ايي نَضت تح٣ي٣بت ه٣سهبتي زض هحل ٢ٍَٔ يب

 قَز. ّبي هص٦َض زض ٠َٞ اضربٔ هي ضؾيسسي ثِ زازسبُ

 181هادُ 

چٌبًهِ زض يوي ضؾيسسي ٦يٟطي، هتْن ثطاي زٞبٔ اظ ذَز هَئَ هبل٧يت اذتطأ، َطح نٌٗتي، ٖالهت ٍ ًبم تزبضي ضا هُطح 

 َز ثبيس ثِ ايي هَئَ ضؾيسسي ًوبيس.٢بًَى، ذ ٦59ٌس، زازسبُ نبلح ه٣طض زضهبزُ 



 181هادُ 

ّبي نٌٗتي، ٖالئتن   زض هَضز ذؿبضاتي ٦ِ ذَاُ اظ هزطاي ح٢َ٣ي ٍ ذَاُ اظ هزطاي ٦يٟطي زض زٖبٍي هطثٌَ ثِ اذتطاٖبت، َطح

 قَز، ذؿبضت قبهل يطضّبي ٍاضزُ ذَاّس ثَز . ّبي تزبضي هُبلجِ هي ٍ ًبم

 182هادُ 

تتطيي   تَاًس ثِ هَرت اهتط ًعزيت٥   ٖالهت ٍ ًبم تزبضي يب ٢بئن ه٣بم ٢بًًَي ٍي ثطحؿت هَضز هي هبل٥ ّط اذتطأ، َطح نٌٗتي،

زازسبُ ٖوَهي هحلي ٦ِ ٦بالّبي هَضز ازٖب زض آى هحل اؾت نَضت هكطٍحي اظ ٦بالّبيي ٦ِ ثِ ازٖتبي اٍ ثتب حت١ حبنتل اظ     

هط ٠َٞ زض نَضتي ٦ِ ٦بالّب ٌَّظ زض سوتط٤ ثبقتٌس،   اذتطأ يب َطح نٌٗتي ٍ يب ٖالهت تزبضي اٍ هربلٝ اؾت ثطزاضز. ارطاي ا

 ثِ ٍؾيلِ هأهَضيي سوط٤ ٍاال ثِ ٍؾيلِ هأهَض ارطا ثِ ٖول ذَاّس آهس.

ت٢َيٝ ٦بالّبي هعثَض ٢ٍتي هو٧ي اؾت ٦ِ اهط زازسبُ تهطيح ثِ آى زاقتِ ثبقس. اهط زازسبُ زض ّطي٥ اظ زٍ نتَضت ٞت٠َ ثٌبثتِ    

سطزز. ثِ زازذَاؾتت هعثتَض ثبيتس     ٖالهت ٍ ًبم تزبضي يب ٢بئن ه٣بم ٢بًًَي ٍي نبزض هي نٌٗتي، َطح اذتطأ، هبل٥  زازذَاؾت

ًبهِ اذتطأ، َطح نٌٗتي ٍ ٖالهت، حؿت هَضز، يويوِ سطزز. اسط هبل٥ اذتطأ، َطح نٌٗتي، ٖالهت  ضًٍَقت ههس٠ سَاّي 

ّس ٦ِ ٌٖساال٢تًبء اظ هحل هعثَض ٦ليِ ذؿتبضات  ٍ ًبم تزبضي ت٣بيبي ت٢َيٝ ٦بالّبي هص٦َض ٠َٞ ضا ًوبيس ثبيس تًويي ٦بٞي ثس

 ٍاضزُ ثِ َطٜ رجطاى سطزز.

 183هادُ 

تَاًتس زض ّتط    زض زٖبٍي ح٢َ٣ي ٍ ٦يٟطي ضارٕ ثِ ح٠َ٣ حبنلِ اظ حجت اذتطأ، َطح نٌٗتي، ٖالهت ٍ ًبم تزبضي، هٗتطو هي

ُ زض آًزب هُطح اؾت زضذَاؾت نسٍض ٢طاض تبهيي هطحلِ اظ هطاحل ضؾيسسي، اظ هطارٕ ٢ًبيي، اٖن اظ زازسبُ يب زازؾطا ٦ِ پطًٍس

زليل ٍ زؾتَض ت٢َيٝ هحهَالت ًب٢ى ح٠َ٣ ازٖبيي ٍ ت٣بيبي نسٍض زؾتَض ه٢َت ًؿجت ثِ ٖسم ؾبذت، ٞطٍـ يتب ٍضٍز ايتي   

 تَاًٌس ٢جتل اظ نتسٍض ٢طاضّتبي    هحهَالت ضا ثٌوبيس. هطارٕ ٢ًبيي هٌَْٟس ًؿجت ثِ ٢جَل ت٣بيبي هص٦َض هَا٣ٞت ًوبيٌس ٍ هي

هعثَض اظ هت٣بيي تًويي ٦بٞي ثرَاٌّس. ارطاي زؾتَض ٠َٞ زض نَضتي ٦ِ هحهَالت زضسوط٤ ثبقٌس تَؾٍ هتبهَضيي سوتط٤   

 ٍاال تَؾٍ يبثُيي ذَاّس ثَز.

ِ  اظ اٖن ت٣لجي، ٖالهت زاضاي ٦بالّبي ت٢َيٝ زؾتَض ضأؾبً تَاًس هي زازؾطا –1تجهطُ  ِ  ٍاضز اي٧ٌت  ًكتسُ  يتب  قتسُ  تزتبضي  چطذت

 ض ًوبيس.نبز ضا ثبقٌس،

 نسٍض زؾتَض ه٢َت ٍ ٢طاض تبهيي ١ٍٞ ه٣طضات آييي زازضؾي ذَاّس ثَز. -2تجهطُ

 184هادُ 

ًبهِ اظ هزطاي ح٢َ٣ي يب اظ َطي١ ٦يٟطي زض زازسبُ نبلح ه٣تطض   ايي آييي 182ضٍظ اظ تبضيد اهط هص٦َض زض هبزُ  30اسط هسٖي تب 

آهسُ اؾت ثبَل ٍ ٦بى لن ي٧ي ثَزُ ٍ ٍي َج١ هبزُ هص٦َض هؿتئَل  ٢بًَى َطح زَٖي ًٌوبيس، ت٢َيٟي ٦ِ ثِ ٖول  59زض هبزُ 

 ذؿبضات ٍاضزُ ثِ َطٜ ذَاّس ثَز.

 185هادُ 

هطرٕ حجت ه٧لٝ اؾت اح٧بم ًْبيي نبزضُ اظ زازسبُ ضا زض آى ٢ؿوت ٦ِ هطثٌَ ثِ ازاضات تبثِٗ اؾتت ارتطا ًوبيتس. چٌبًهتِ زض     

 ًوبيس. ي ٦ِ ح٧ن ضا نبزض٦طزُ اؾت، ضٕٞ اثْبم هيرطيبى ارطاي ح٧ن، اثْبهي ٍرَز زاقتِ ثبقس، زازسبّ

 ٍ ًٓتط  تزسيس اٖتطاو، هست ا٣ًًبء ٍاؾُِ ثِ يب ٍ ٢بًًَي هطاحل َي  ٍاؾُِ ثِ ٦ِ اؾت ح٧وي اظ ٖجبضت ًْبيي ح٧ن –تجهطُ 

 .قَز هحؿَة هرتَهِ زٖبٍي اظ قسُ نبزض هَئَ آى زض ح٧ن ٦ِ زَٖايي ٞطربم،

  
 186هادُ 

 زازضؾي هسًي ه٣طض اؾت.   ًبهِ ّوبى اؾت ٦ِ زض ه٣طضات آييي ٔ ٢بًَى ٍ ايي آيييّبي هَيَ َطي٣ِ اثال٘

 

 



 187هادُ 

الوللي اذتطأ، َطح نتٌٗتي ٍ ٖالهتت تزتبضي ٍ ضؾتيسسي ثتِ آى ثطاؾتبؼ ٢تبًَى ٍ ايتي          ًحَُ اٖتطاو ثِ اْْبضًبهِ حجت ثيي

 ًبهِ ذَاّس ثَز. آييي

 188هادُ 

ت اذتطأ، َطح نٌٗتي ٍ ٖالهت تزبضي هتٗل١ ثِ اقربل ه٣ين ذبضد اظ ٦كتَض  ضؾيسسي ثِ اٖتطايبت ٍاضزُ ثِ ت٣بيبي حج

 هؿتلعم هٗطٞي ًوبيٌسُ ٢بًًَي زض ايطاى اؾت.

 189هادُ 

ّبي ٖوَهي ٍ ا٣ًالة زض اهتَض هتسًي يتب ٦يٟتطي      تزسيس ًٓط اظ آضاء هحب٦ن ٍ ًحَُ ضؾيسسي، تبثٕ ه٣طضات آئيي زازضؾي زازسبُ

 اؾت.

 191هادُ 

٢بًَى ٦ِ ًوبيٌسسي روَْضي اؾالهي ايطاى زض ؾبظهبى رْبًي هبل٧يتت هٌٗتَي ٍاتحبزيتِ ّتبي هطثتٌَ ثتِ        52 زض ارطاي هبزُ

٦ٌَاًؿيَى ّبي شي ضثٍ ، ٍ زض زاذل ٦كَض ، تهسي اهَض هطثٌَ ثِ هبل٧يت نٌٗتي ، ثِ ْٖسُ ؾتبظهبى حجتت اؾتٌبز ٍ اهتال٤     

ي الظم زض ارطاي ه٣طضات هطثتٌَ ٍ ايتي آئتيي ًبهتِ ضا نتبزض      ٦كَض ًْبزُ قسُ اؾت ، ضئيؽ ؾبظهبى هي تَاًس زؾتَض الٗول ّب

 ًوبيس .

 191هادُ 

 قَز. ًبهِ رعء الي٥ٌٟ آى هحؿَة هي يوبئن ايي آئيي

 192هادُ 

ِ  ّب، ّعيٌِ رسٍل ثط هكتول تجهطُ ٍ ؾِ يويوِ  104هبزُ ٍ  192ًبهِ زض  ايي آئيي  ّتبي  ٞتطم  ٍ الوللتي  ثتيي  ّتبي  ثٌتسي  َج٣ت

ّبي نٌٗتي ٍ ٖالئن تٌٓين قتسُ ٦تِ ؾتبظهبى     ًبهِ توسيس ٍ هٌسضربت زٞبتط حجت اذتطاٖبت، َطح ِ، سَاّيًبه سَاّي اْْبضًبهِ،

 ًبهتِ،  آيتيي  ايتي  ارطاي تبضيد اظ ٍ سطزز هي تهَيت  01/11/1387حجت اؾٌبز ٍ اهال٤ ٦كَض هأهَض ارطاي آى اؾت ٍ زض تبضيد 

 قَز. ، هلٛي هي1337بت، ههَة اذتطاٖ ٍ تزبضي ٖالئن حجت ٢بًَى ارطاي انالحي ًبهِ آييي
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