آییٍ َايّ اجرایی ثبت اختراعات
فصم أل :تسهیى اظٓارَايّ
يادِ 2
ثجت اختشاُ ٩غت٦ض ٧تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت اعت.
يادِ 3
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت اختشاُ ثبيذ دس عٰ ٭غخٰ ٳ دس ٙش٩ ٧خقٴؿ (ا )1 – ٘٥ٳ ثٰ صثبٙ ٫بسعي تٮَي ٨ؽذٯ ٳ
پظ اص ر١ش تبسيخ ،تٴعو ٩تٞبمي يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي ا٩نبء ؽٴد.
تبصرِ -دس فٴستي  ٰ١اعٮبد م٪ي ٰ٪اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ عبيش اعٮبد ٩شثوٴه ،ثوٰ صثوب ٫دييوشي ٕيوش اص ٙبسعوي
ثبؽذ ،اسائٰ اف٩ ٤ذاس٩ ٟٴسد ٭يبص ٱ٪شاٯ ثب تشجّ ٰ٪بدي ١ب ٤٩آ٫ٱب ا٥ضا٩ي اعت٩ .وِر٥و ٠اروش
تشج١ ٰ٪ب ٤٩اي٩ ٬ذاس ٟثشاي ٩تٞبموي ٩يغوش ٭جبؽوذ٩ ،ويتٴا٭وذ خصفوٰ آ٫ٱوب سا ثوٰ ٙبسعوي
م٪ي ٰ٪٭٪بيذ٩ .شجِ ثجت دس فٴست ٥ضٳ٩ ٧يتٴا٭ذ دس جشيب ٫ثشسعي اٍٲبس٭ب ،ٰ٩تشج٪وٰ سعو٪ي
٩ذاس٩ ٟز١ٴس سا ٩يب٥جٰ ١ٮذ .چٮب٭چٰ افيصحبت ٙٮبٳسي ٳ ّ٪٦ي ثٰ ١بس سٙتوٰ دس اعوٮبد ٩وز١ٴس،
ْ٩بدٙ ٣بسعي ٭ذاؽتٰ ثبؽٮذ ،ر١ش ٱ٪ب ٫افيصحبت ٚ١بيت ٩ي١ٮذ.
يادِ 4
٩تٞب مي ثبيذ اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت اختشاُ سا ثٰ فٴست حنٴسي يب ثوب پغوت عٚبسؽوي ٳ يوب دس چوبسچٴة ٩وبدٯ
 161اي ٬آيي ٬٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ .تبسيخ ٳفٴ ٣اٍٲبس٭ب ٰ٩يب تبسيخ دادٯ پيب ،٧تبسيخ اٍٲبس٭بٰ٩
تٞ٦ي ٩يرشدد.
يادِ 5
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت اختشاُ ثبيذ حبٳي ٭٢بت صيش ثبؽذ:
اع ،٨ؽ٪بسٯ ٦٩ي ،٭ؾب٭ي١ ،ذپغتي ،تبثْيت ٳ ع٪ت ٩تٞبمي ٳ دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي
-1
ؽخـ حٞٴٝي اعت ر١ش ٭ب ،٧٭ٴُ ْٙب٥يت ،اٝب٩تيوبٯ٩ ،لو ٤ٳ ؽو٪بسٯ ثجوت ،تبثْيوت٩ ،ش١وض
اف٦ي ٳ ّٮذا٦٥ضٳ ٧ٱشرٴ٭ٰ ؽٮبعٰ دييش آ ٫ا٥ضا٩ي اعت؛
اع ،٨ؽ٪بسٯ ٦٩ي ،٭ؾب٭ي ٳ ١ذپغتي ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٩تٞبمي ،دس فٴست ٳجٴد؛
-2
اع ،٨اٝب٩تيبٯ ٳ ١ذپغتي ؽخـ يوب اؽخبفوي ١وٰ فوصحيت دسيبٙوت اثوصٓٱوب دس ايوشا ٫سا
-3
داس٭ذ ،دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ٞ٩ي ٨ايشا ٫٭جبؽذ؛
اع ،٨٭ؾب٭ي ٳ ؽٖ٩ ٤ختشُ ،دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ؽخـ ٩ختشُ ٭جبؽذ؛
-4
ّٮٴا ٫اختشاُ ثٰ ٭لٴي ١وٰ اختوشاُ ادّوبيي سا ٩ؾوخـ عوبصد ٳ ٩ؾوت ٤٪ثوش ٪٦١وبتي  ٩و٤
-5
«ثٲتش» ٳ ٕيشٯ ٭جٴدٯ ٳ تشجيلبً ثي ٬عٰ تب  ٰ٪٦١ 11ثبؽذ؛
تبسيخ٩ ،ل ٤ٳ ؽ٪بسٯ اٍٲبس٭ب ٰ٩يب رٴاٱي٭ب٩وٰ اختوشاُ دس خوبسد ،دس فوٴست دسخٴاعوت حوٜ
-6
تٞذ٧؛
اىصّبت ٩شثٴه ثٰ اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي دس فٴست ت٪٢ي٦ي ثٴد ٫اختشاُ؛
-1
تْذاد فٚلبت تٴفي٘ ،ادّبٱب ،خصفٰ تٴفي٘ اختشاُ ٳ ٭ٞؾٰٱب؛
-8
تْيي ٬ىج ٰٞاختشاُ ثشاعبط ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي اختشاّبت؛
-9
 -11تْيي ٬م٪بئ.٨
تبصرِ  -1دس فٴست تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ عبيش اعٮبد ٩شثٴه تٴعو اؽخبؿ حٞٴٝي ،ا٩نبء آ٫ٱوب اص
ىشٗ اؽخبؿ ٩جبص ،مشٳسي اعت.
تبصرِ  -2اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٩تٞبمي ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾوٴسّ ،وصٳٯ ثوش ٙبسعوي ثبيوذ ثوٰ حوشٳٗ التوي٬
ثبؽذ ٳ ثب ٱ٪ب ٫حشٳٗ ٭يض ثجت ٳ آرٲي ؽٴد.
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يادِ 6
٩ذاس ٟصيش
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ثبيذ م٪ي ٰ٪اٍٲبس٭ب ٰ٩ؽٴد:
تٴفي٘ اختشاُ؛
ادّب يب ادّبٱبي اختشاُ؛
خصفٰاي اص تٴفي٘ اختشاُ؛
٭ٞؾٰ يب ٭ٞؾٰٱب ،دس فٴست ٥ضٳ٧؛
٩ذاس ٩ ٟجت ٱٴيت ٩تٞبمي ٳ ٩ختشُ؛
دسخٴاعت ١تجي ٩جٮي ثش ّذ ٧ر١وش اعو٩ ٨ختوشُ ،چٮب٭چوٰ ٩ختوشُ ٭خٴاٱوذ اعو ٨ٳي ر١وش
ؽٴد؛
٩ذاس٩ ٟشثٴه ثٰ ح ٜتٞذ ٰ١ ٧ثبيذٱ٪ض٩ب ٫ثب تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩يب حوذا ١ش ٍوشٗ  15سٳص اص آ٫
-1
تبسيخ تغ٦ي ٨ؽٴد؛
سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱبي ٝب٭ٴ٭ي؛
-8
٩ذاس ٟ٭٪بيٮذري ،دس فٴستي  ٰ١تٞبمب تٴعو ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ثٰ ّ ٤٪آيذ.
-9
تبصرِ -1چٮب٭چٰ اٍٲبس٭ب ٰ٩دس ص٩ب ٫تٞبمب ٙبٝذ ؽشايو ٞ٩شس دس ٩بدٯ ٝ 11ب٭ٴ ٫ثبؽذ٩ ،شجِ ثجوت اص
٩تٞبمي دّٴت خٴاٱذ ١شد تب اص تبسيخ اثصٓ ٍشٗ  31سٳص افصحبت الص ٧سا ا٭جب ٧دٱذ ٳ تبسيخ
تٞبمب ٱ٪ب ٫تبسيخ دسيبٙت افصحبت ٩وز١ٴس خٴاٱوذ ثوٴد .اروش دس ٩ٲ٦وت تْيوي ٬ؽوذٯ افوص
فٴست ٭ييشد ،اٍٲبس٭ب١ ٰ٩ب ٨٥ ٫ي ٬٢تٞ٦ي خٴاٱذ ؽذ .اي٩ ٬ٲ٦ت ثشاي اؽخبؿ ٞ٩ي ٨خبسد
اص ١ؾٴس  61سٳص ٩يثبؽذ.
تبصرِ  -2ارش دس اٍٲبس٭ب ٰ٩ثٰ ٭ٞؾٰ ٱبيي اؽبسٯ ؽٴد  ٰ١دس آ ٫دسد يب م٪ي ٰ٪٭ؾذٯ اعت ٩شجوِ
ثجت اص ٩تٞبمي دّٴت ٩ي١ٮذ تب ٭ٞؾٰٱب سا ٍشٗ  31سٳص اسائٰ دٱذ .دس فٴست اسائوٰ ،توبسيخ
دسيبٙت ٭ٞؾٰ ٱب ،تبسيخ تٞبمب تٞ٦ي خٴاٱذ ؽذ .دس ٕيش اي ٬فٴست٩ ،شجِ ثجت توبسيخ تٞبموب
سا ٱ٪ب ٫تبسيخ دسيبٙت اٍٲبس٭بٝ ٰ٩يذ ٭٪ٴدٯ ٳ اؽبسٯ ثٰ ٭ٞؾٰٱب سا ١ب ٨٥ ٫ي ٬٢تٞ٦ي خٴاٱذ
١شد .اي٩ ٬ٲ٦ت ثشاي اؽخبؿ ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾٴس  61سٳص ٩يثبؽذ.

يادِ 7
ٱش فٚلٰ اص تٴفي٘ ،ادّب ،خصفٰ تٴفي٘ ٳ ٭ٞؾٰ اختشاُ ثبيوذ تٴعوو ٩تٞبموي يوب ٭٪بيٮوذٯ ٝوب٭ٴ٭ي اٳ
ا٩نبء رشدد.
يادِ 8
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثبيذ ٞٙو ثٰ ي ٠اختشاُ يوب ثوٰ دعوتٰ اي اص اختشاّوبت ٩وشتجو ١وٰ يو ٠اختوشاُ ٦١وي سا تؾو٢ي٤
٩يدٱٮذ ٩شثٴه ثبؽذ .دس ٕيش اي ٬فٴست٩ ،تٞبمي ٩يتٴا٭ذ اٍٲبس٭ب٩ ٰ٩شثٴه ثٰ اختشاُ خٴد سا ثٰ دٳ يوب
چٮذ اٍٲبس٭ب٩ ٰ٩جضا ٳ ٩غت ٤ٞتٞغي ٨٭٪بيذ.
يادِ 9
اٍٲبس٭ب ٰ٩تٞغي٪ي ثبيذ داساي ا٥ضا٩بت اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي ثٴدٯ ٳ دس تغ٦ي ٨آ ٫٭٢بت صيش سّبيت رشدد:
 -1ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ اٍٲبس٭ب ٰ٩اٳ٥يٰ؛
 -2دس فٴست دسخٴاعت ح ٜتٞوذ ٧اص عوٴي ٩تٞبموي ،ر١وش ؽو٪بسٯ ٳ توبسيخ اٍٲبس٭ب٩وٰ ٭خغوتي،٬
ٱ٪شاٯ ثب ٩ل ٤ح ٜتٞذ٧؛
 -3افص تٴفي٘ ،ادّب ،٭ٞؾٰ ٳ خصفٰ تٴفي٘ ٩ز١ٴس دس اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي؛
٩ -4ذاس٩ ٟشثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰ اٍٲبس٭بٰ٩ٱبي تٞغي٪ي.
تجقشٯ -دس فٴست ادّبي ح ٜتٞذ٧ٱبي ٩تْذد ثشاي اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي٩ ،تٞبمي اٍٲبس٭ب ٰ٩تٞغوي٪ي
٩ويتٴا٭وذ اص حو ٜتٞوذ ٧يوب حو ٜتٞوذ٧ٱوبيي ١وٰ اص ٭َوش ٩ٴموٴّي ٩وشتجو ثوب آ ٫اٍٲبس٭ب٩ووٰ
تٞغي٪ي ثبؽذ ،اعتٚبدٯ ١ٮذ.
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يادِ 11
تٴفي٘ اختشاُ ثبيذ فشيح ٳ ٱ٪شاٯ ثب جضئيبت ١ب ٤٩ٳ ٩ؾت ٤٪ثش ٭٢بت صيش ثبؽذ:
ّ -1ٮٴا ٫اختشاُ ثٰ رٴ٭ٰاي  ٰ١دس اٍٲبس٭ب ٰ٩ر١ش رشديذٯ اعت؛
 -2ص٩يٮٰ ٙٮي اختشاُ ٩شثٴه؛
٩ -3ؾٙ ٤٢ٮي ٳ ثيب ٫اٱذاٗ اختشاُ؛
 -4ؽش ٳمْيت دا٭ؼ پيؾي ٬ٳ عبث ٰٞپيؾشٙتٱبيي  ٰ١دس ساثيٰ ثب اختشاُ ادّوبيي ٳجوٴد داسد،
ثٰ ٭لٴي  ٰ١ثشاي دس ٟٳ ثشسعي جذيذ ثٴد ٫اختشاُ ٚ١بيت ١ٮذ؛
 -5اسائٰ ساٯح ٤ثشاي ٩ؾٙ ٤٢ٮي ٩ٴجٴد ،ٱ٪شاٯ ثب ؽش دٝي ٜٳ ١بٙي ٳ ي٢پبسچٰ اختشاُ؛
 -6تٴميح اؽ٢ب ،٣٭ٞؾٰٱب ،٭٪ٴداسٱب دس فٴست ٳجٴد ،ثٰ٭لٴي  ٰ١ي٩ ٠تخقـ دس آ ٫ص٩يٮٰ ثتٴا٭وذ
اختشاُ سا دس ٟٳ استجبه اجضاي آ ٫سا دسيبثذ .اسجوبُ ثوٰ ؽو٪بسٯٱوبيي ١وٰ ثوشاي ثيوب ٫ٳي رويٱوبي
اختشاُ دس ٭ٞؾٰ آ٩ذٯ اعت ا٥ضا٩ي اعت؛
 -1ثيب ٫ٳامح ٳ دٝي٩ ٜضايبي اختشاُ ادّبيي ٭غجت ثوٰ اختشاّوبت پيؾوي ،٬ثوٰ ٭لوٴي ١وٰ ٳي روي
جذيذ ثٴد ٫اختشاُ ٳ تبثيش ٙٮي آ ٫سا سٳؽ ٬عبصد؛
 -8تٴميح حذا ٤ٝي ٠سٳػ اجشايي ثشاي ثٰ١بسريشي اختشاُ؛
 -9ر١ش فشيح ١بسثشد فٮْتي اختشاُ د س فٴستي ٩ ٰ١بٱيت اختشاُ رٴيبي اي ٬ا٩ش ٭جبؽذ.
يادِ 11
ادّبي اختشاُ ثبيذ ّٮبفش اختشاّي سا  ٰ١ح٪بيت اص آ ٫دسخٴاعت ؽذٯ اعت ،دسچبسچٴة ٩ؾخقٰٱبي
ٙٮي تْيي١ ٬ٮذ .ٱش اختشاُ ٩ي تٴا٭ذ ٩ؾت ٤٪ثش ي ٠يب چٮذ ادّب ثبؽذ .ادّب يب ادّبٱب ثبيذ فشيح ٳ ٩ٮجّوض
ثٴدٯ ٳ داساي ؽشايو صيش ثبؽٮذ:
ْٞ٩ٴ ٣ثٴد ٫تْذاد آ٫ٱب ثب تٴجٰ ثٰ ٩بٱيت اختوشاُ ٳ ؽو٪بسٯروزاسي تشتيجوي آ٫ٱوب دس فوٴست
-1
تْذّد؛
اص اىصّبت اٙؾبء ؽذٯ دس تٴفي٘ اختشاُ ٙشاتش ٭شٳد ٳ ثٰ ىٴس ١ب ٤٩دس تٴفي٘ اثجبت ٳ ٩وذ٤٥
-2
ؽذٯ ثبؽذ؛
ٳي ريٱبي ٙٮي ٝبث ٤ح٪بيت سا ثب اعتٚبدٯ اص ج٪صت  ٩جت ،ثيب ٫٭٪بيذ؛
-3
جض دس ٩ٴاسد ٕيشٝبث ٤اجتٮبة ،اص اسجبُ ثٰ ٭ٞؾٰٱب يب تٴفي٘ ا٩تٮبُ رشدد ٳ توب حوذ ٢٪٩و ٬اص
-4
ثٰ ١بس ثشدّ ٫جبساتي ٩ب٭ٮذ «ٱ٪ب٫ىٴس  ٰ١دس تٴفوي٘ آ٩وذ» يوب «ٱ٪وب٫ىوٴس ١وٰ دس ٭ٞؾوٰٱوب
٭ؾب ٫دادٯ ؽذٯ» خٴدداسي ؽٴد؛
دس فٴستي  ٰ١ثشاي ٙٲ ٨ادّب اسجبُ ثٰ ٭ٞؾٰ مشٳست داؽتٰ ثبؽذ ،پظ اص ثيب ٫ادّب ،ؽ٪بسٯ
-5
فٚلٰ ٭ٞؾٰ ٳ ّص٩ت ٩ؾخـ ١ٮٮذٯ آ ٫دس داخ ٤پشا٭تض ر١ش رشدد؛
٩ؾت ٤٪ثش ؽيٴٯ اجشا ٳ ٩ضايبي اختشاُ ٭جبؽذ.
-6
يادِ 12
ادّب يب ادّبٱب  ٬٢٪٩اعت ٭بٍش ثش ٙشآٳسدٯ ٙ ،شايٮذٙ ،شايٮذ دعتيبثي ثٰ يٙ ٠شآٳسدٯ ٳ يب تش١يجي اص ٙشايٮوذ
ٳ ٙشآٳسدٯ ثبؽذ٩ ،ؾشٳه ثش ايٮ ٰ٢ساجِ ثٰ يٚ٩ ٠ٲٴ ٧اختشاّي ثبؽذ.
يادِ 13
خصفٰ تٴفي٘ اختشاُ ثبيوذ ٩غوتٞي٪بً ص٩يٮوٰ ٙٮوياي ١وٰ اختوشاُ ثوٰ آ ٫تْ٦و ٜداسد سا تْيوي١ ٬ٮوذ توب دس
جغتجٴي عٴاث ٜاختشاُ ادّبيي ٩ٴسد اعتٚبدٯ ٝشاس ريشد .دس خصفٰ اختشاُ ٭٢بت صيش ثبيذ دس ٭َش رشٙتٰ
ؽٴد:
 -1ثب ّٮٴا ٫اختشاُ ؽشٳُ ؽٴد ٳ ٩ؾت ٤٪ثش  11تب  ٰ٪٦١ 211ثبؽذ؛
٩ -2ؾٙ ٤٢ٮي ،اعبط ساٯ ح ٤اسائٰ ؽذٯ ثشاي آ ٫ٳ ١بسثشد يب ١بسثشدٱبي افو٦ي اختوشاُ سا اج٪وبالً
سٳؽ ٬٭٪بيذ؛
 -3دس فٴست ٥ضٳ٩ ،٧ؾت ٤٪ثش ٙش٩ٴ٣ٱبي ؽي٪يبيي يوب ْ٩وبدالت سيبموي ثبؽوذ توب ثشاعوبط آ٫ٱوب
ٳي ريٱبي اختشاُ ثٰ ثٲتشي ٬ؽ ٤٢ثيب ٫ؽٴد؛
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 -4دس فٴستي  ٰ١ثشاي تٴميح اختشاُ اسجبُ ثٰ ٭ٞؾٰ مشٳست داؽتٰ ثبؽذ ،پظ اص تٴمويح خصفوٰ
ٱش ٝغ٪ت ثبيذ ٭ؾب٭ٰٱبي اسجبُ دٱٮذٯ ثٰ ٱشي ٠اص ٭ٞؾٰٱب دس داخ ٤پشا٭تض ر١ش رشدد؛
ّ -5ذ ٧ثيب ٫اسصػ ٳ ٩ضايبي اختشاُ.
يادِ 14
خصفٰ تٴفي٘ ٞٙو ثشاي ثيب ٫اىصّبت اختشاُ ثٰ ١بس ٩ويسٳد ٳ ٭٪ويتٴا٭وذ ٩جٮوبي تٚغويش ثوشاي تْيوي٬
حذٳد ادّب ثبؽذ.
يادِ 15
چٮب٭چٰ ٭ٞؾٰ ٱب ،٭٪ٴداسٱب ،ٳ جذاٳ ،٣ثخؾي اص م٪ي ٰ٪اٍٲبس٭ب ٰ٩اختشاُ ثبؽٮذ دس تشعي ٨آ٫ٱوب ثبيوذ
٭٢بت صيش سّبيت ؽٴ٭ذ:
 – 1دس يو ٠سٳي فووٚلٰ ١بٕوز ثووبدٳا ٧ٳ دس ٝيووِ  ،A4ثوب خيووٴه پشس٭ووك ٳ ي٢ذعوت ٩ؾوو٢ي ٳ ٕيشس٭يووي
١ؾيذٯ ؽذٯ ٳ تشجيلبً دس سعو ٨آ٫ٱوب اص اثضاسٱوبي ٙٮوي ٭ٞؾوٰ١ؾوي اعوتٚبدٯ ؽوٴد ٳ حوذا ١ش
حبؽيٰ اٳسا ٛثٰ تشتيت اص ثبال  2/5عب٭تي٩تش اص چپ  1/5عب٭تي٩تش ،اص ساعت  2/5عوب٭تي٩توش
ٳ اص پبيي 1 ٬عب٭تي٩تش ثبؽذ؛
 – 2ٳمٴ ٳ ؽٚبٙيت ٭ٞؾٰٱب ثٰ٭لٴي ثبؽذ  ٰ١ا٢٩ب ٫ت ٢يش يب تقٴيشثشداسي آ٩ ٫يغش ؽٴد؛
 – 3ت٪بّ ٧ٮبفش ٭ٞؾٰ يب ٭٪ٴداس داساي ٞ٩يوبط ي٢غوب ٫ثبؽوذ ٩يوش آ٭٢وٰ ثوشاي ٙٲو ٨اختوشاُ ،ثشجغوتٰ
٭٪ٴد ٫ثخؼ خبفي اص ٭ٞؾٰ ٳ يب ٭٪ٴداس مشٳسي ثبؽذ؛
 – 4تب حذ ا٢٩ب ٫ثٰ فٴست ّ٪ٴدي دس فٚلٰ ٝشاس ريشد؛
 -5اّذاد ،حشٳٗ ٳ ٭ؾب٭ٰٱب ثٰ ىٴس سٳؽ ٬ر١ش ؽذٯ ٳ خٴا٭ب ثبؽٮذ؛
 – 6ؽب ٤٩٭ؾب٭ٰٱبيي ثبؽذ  ٰ١دس تٴفي٘ ثتٴا ٫ثٰ آ٫ٱب اسجبُ داد؛
 – 1فٚلبت ثبيذ ثٰ تشتيت ؽ٪بسٯرزاسي ؽذٯ ٳ تشجيلبً ٭ؾب ٫دٱٮذٯ ؽ٪بسٯ آ ٫فٚلٰ اص  ٤١فوٚلبت
ثبؽذ؛
 –8ٱيچ تٴميلي ٭جبيذ سٳي ٭ٞؾٰٱب ٳجٴد داؽتٰ ثبؽذ ٩يش دس ٩ٴسد جذاٳ ٣ٳ ٭٪ٴداسٱب؛
 – 9دس فٴستي  ٰ١ٱشي ٠اص ٭ٞؾٰ ٱب ،٭٪ٴداسٱب ٳ جذاٳ ٣دس ثيؼ اص ي ٠فٚلٰ ثبؽوذ١ ،و ٤فوٚلبت ثبيوذ
ثذٳ ٫حزٗ ثخؾي اص آ٫ٱب ،ؽب ٤٩٭ؾب٭ٰٱبيي ٩غت ٤ٞاص ؽو٪بسٯ فوٚلبت ثبؽوذ ثوٰ٭لوٴي ١وٰ
استجبه ٳ ت٪ب٩يت ٝغ٪تٱب سا ثب ي٢ذييش سٳؽ ٬عبصد.
يادِ 16
دس فٴستي  ٰ١دس اٍٲبس٭ب ،ٰ٩تٴفي٘ ،خصفٰ تٴفي٘ ،ادّب يب ادّبٱب ٳ ٭ٞؾٰٱب ،ثٰ ٳاحذٱبي ا٭ذاصٯريشي
ٳص ٫ٳ حشاست ،ا٭شژي ،٭ٴس ،فذاٖ٩ ،ٮبىيظ ،ٳ اص ايٝ ٬جي ٤ا٩ٴس اؽبسٯ ؽذٯ ثبؽذ ،اص ٝٴاّوذ ٩تْوبسٗ ثبيوذ
اعتٚبدٯ ؽٴد.
يادِ 17
عبيش م٪بئ ٨اٍٲبس٭ب ،ٰ٩ثٰ جض ٭ٞؾٰ ،٭٪ٴداس ٳ جذٳ ،٣ثبيذ سٳي ١بٕز داساي ٝيِ  A4دسد ٳ ٭٢وبت ريو٤
دس ٩ٴسد آ٫ٱب ٩شاّبت رشدد:
٩ – 1ت ٬آ٫ٱب ثٰ فٴست تبيپ ؽذٯ اسائٰ رشدد ٳ ٙبف ٰ٦ثي ٬عيٴس ثيؼ اص  1/5عب٭تي٩تش ٭جبؽذ؛
ٙ -2ش٩ٴ٣ٱبي ؽي٪يبيي ٳ سيبمي  ٬٢٪٩اعت ثٰ فٴست دعتي ٭ٴؽتٰ ؽٴ٭ذ؛
 -3فٚلبت ثبيذ داساي حبؽيٰ  3عب٭تي ٩تشي دس ثبال ٳ ع٪ت ساعت ٳ  2عب٭تي٩تشي اص پبيي ٬ٳ ع٪ت
چپ ثبؽٮذ؛
 –4ؽ٪بسٯ رزاسي فٚلبت ،ثبيذ ثٰ ّذد ٙبسعي ٳ ثٰ ٭لٴي ثبؽذ  ٰ١ؽشٳُ ٝغو٪ت تٴفوي٘ اختوشاُ ثوب
ؽ٪بسٯ ي ٠إٓبص ٳ ثٰ تشتيت تب پبيب ٫ادّبٱب ٳ خصفٰ اختشاُ ؽ٪بسٯ رزاسي ؽٴد چٮب٭چٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ
ٱ٪شاٯ ثب ٭ٞؾٰ ،٭٪ٴداس ٳ جذٳ ٣ثبؽذ اثتذاي آ٫ٱب ثبيذ ثب ؽ٪بسٯٱبي جذيذ اص ي ٠ؽو٪بسٯروزاسي
ؽٴ٭ذ؛
 -5اٳسا ٛ٭جبيذ تب خٴسدٯ ٳ پبسٯ ؽذٯ ثبؽٮذ ٳ ٞٙو ي ٠سٳي ١بٕز ٭ٴؽتٰ ٩يؽٴد.
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يادِ 18
دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ىج٩ ٜبدٯ ٝ 9وب٭ٴ ،٫دسخٴاعوت حو ٜتٞوذ١ ٧وشدٯ ثبؽوذ ،ٱٮيوب ٧تٞبموبي ثجوت
اختشاُ ثبيذ دسخٴاعت خٴد سا ٳٙ ٜٙش٩ ٧خقٴؿ ٳ ثٰ ٱ٪شاٯ ٩ذاس١ي ١وٰ حوب١ي اص ايو ٬حو ٜثبؽوذ ثوٰ
٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ .اي ٬دسخٴاعت ثبيذ ٩ؾت ٤٪ثش ٭٢بت صيش ثبؽذ:
 – 1تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي؛
 – 2ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي ٩شتجو ثب اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي؛
١ –3ؾٴس يب ١ؾٴسٱبيي  ٰ١اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي دس آ٭جب تغ٦ي ٨ؽذٯ اعت ٳ چٮب٭چٰ اٍٲبس٭ب٩ ٰ٩ٮيٞوٰاي
يب ثي٬ا٦٦٪٥ي ٩ٮجبي ح ٜتٞذ ٧ثبؽذ ،ر١ش ٩أخز آ.٫
يادِ 19
دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ٩ذّي دٳ يب چٮذ اٍٲبس٭ب ٰ٩پيؾي ٬ثبؽذ٩ ،ذت حو ٜتٞوذ ٧اص ص٩وبٞ٩ ٫وذ٧توشي٬
آ٫ٱب ٩لبعجٰ ٩يرشدد.
يادِ 21
٩ذت ص٩ب ٫ح ٜتٞذ ٧دس ثجت اختشاُ٩ 12 ،بٯ اص تبسيخ تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي خٴاٱوذ ثوٴد .دس ايو٩ ٬وٴسد
سٳص تغ٦ي ٨جضء ٩ذت ٩لغٴة ٭خٴاٱذ ؽذ ٳ ارش آخشي ٬سٳص ٩قبدٗ ثوب سٳص تْييو ٤ثبؽوذ ،ايو٩ ٬وذت توب
آخشي ٬عبّت اٳ٥ي ٬سٳص اداسي ثْذ اص سٳص تْيي٩ ،٤لبعجٰ خٴاٱذ ؽذ.

فصم دٔو :اَتقال ،اصالح ،استرداد ٔ ثبت اظٓارَايّ
يادِ 21
ا٭تٞب ٣ح٩ ٜب٢٥يت ٭بؽي اص تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩يب اّيبء ٱشرٴ٭ٰ اجبصٯ ثٲشٯثشداسي اص آ ٫ثبيذ حغت ٩ٴسد
ثٰ دسخٴاعت ١تجي ٩ٮت٤ٞا٥يٰ يب ٩ب ٠٥اختشاُ ثٰ ٩شجِ ثجت اّص ٧ٳ دس پشٳ٭ذٯ ٩شثوٴه دسد روشدد .اّ٪وب٣
اي ٬تٖييش ٩ٮٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰ ٩شثٴه خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 22
چٮب٭چٰ ٩تٞبمي ثخٴاٱذ افصحبتي سا دس ٩ٴسد تٴفي٘ ،خصفٰ تٴفي٘ اختشاُ يوب ٭ٞؾوٰٱوب ا٭جوب ٧دٱوذ
ثبيذ فٚلبتي اص م٪بئ ٰ١ ٨اي ٬افصحبت ٩شثٴه ثٰ آ٫ٱب اعت سا دٳثبسٯ تبيپ ١ٮذ ،ثٰ ٭لٴي  ٤١ ٰ١آ٫ٱب
ي ٠عٮذ ي٢پبسچٰ سا تؾ٢ي ٤دٱذ.
امب١ ٰٙشد ٫ثي ٬خيٴه ،چغجب٭ذ ،٫حبؽيٰ ٭ٴيغي ،يب افص ثٰ فٴست صيش٭ٴيظ ٳ اٝذا٩بتي اص ايو٬
ٝجي٪٩ ٤ٮٴُ اعت.
يادِ23
٩تٞبمي ٩ي تٴا٭وذ توب ٝجو ٤اص ثجوت اختوشاُ ،اٍٲبس٭ب٩وٰ خوٴد سا افوص ١ٮوذ٩ ،ؾوشٳه ثوش ايٮ٢وٰ اص حوذٳد
اٍٲبس٭ب ٰ٩٭خغت تجبٳص ٭ٮ٪بيذ .دسخٴاعوت افوص ثوب پشداخوت ٱضيٮوٰ ٞ٩وشس دس جوذٳ ٣ٱضيٮوٰٱوب ا٭جوب٧
٩يپزيشد.
يادِ 24
اٍٲبس٭ب ٰ٩اختشاُ  ٬٢٪٩اعت ثب دسخٴاعت ١تجي ٩تٞبمي ٩غتشد رشدد .دس فٴست تْذد ٩تٞبميب ،٫اي٬
دسخٴاعت ثبيذ ثٰ ا٩نبي ٱ ٰ٪آ٫ٱب سعيذٯ ٳ ٩تنّ ٬٪ٮٴا ٫اختشاُ ،ؽ٪بسٯ ٳ توبسيخ اٍٲبس٭ب٩وٰ ثبؽوذ.
دس فٴست اعتشداد اٍٲبس٭ب ،ٰ٩ٱضيٮٰٱبي پشداختي ٩غتشد ٭خٴاٱذ ؽذ.
تجقشٯ – دس فٴستي  ٰ١اٍٲبس٭ب٩ ٰ٩غتشد ؽذٯ ٩جٮبي اٍٲبس٭بٰ٩ٱبي تٞغي ٨ؽوذٯ دييوشي ٝوشاس رشٙتوٰ
ثبؽذ ،اٍٲبس٭بٰ٩ٱبي ثْذي ٱ٩ ٨غتشد ؽذٯ تٞ٦ي ٩يرشدد.
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يادِ 25
تٴعْٰ يب ثٲجٴد ي ٠اختشاُ ٩ي تٴا٭ذ ٩ٴمٴُ اٍٲبس٭ب ٰ٩ت٪٢ي٦ي ٭يض ٝشاس ريشد٩ ،ؾشٳه ثش ايٮ٢وٰ ٪٢٩و ٤ٳ
٩جي ٬ٱ٪ب ٫اختشاّي ثبؽذ  ٰ١دس اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي ادّب ؽذٯ اعت .دس اي ٬فٴست:
 -1ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي دس اٍٲبس٭ب ٰ٩ت٪٢ي٦ي ر١ش ٩يرشدد؛
 -2ت٪٢ي٦ي ثٴد ٫اختشاُ دس ٝغ٪ت تٴفي٘ ثْذ اص ّٮٴا ٫دسد ٩يؽٴد؛
 -3اّيبي رٴاٱي ٭ب ٰ٩اختشاُ ثٰ اٍٲبس٭ب ٰ٩ت٪٢ي٦وي ٩ؾوشٳه ثوٰ اّيوبي روٴاٱي٭ب٩وٰ اختوشاُ ثوٰ
اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي اعت؛
 -4دس فٴست ثجت اختشاُ اف٦ي ،آرٲي ثجت اختشاُ ت٪٢ي٦ي ٩تن ٬٪ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت اٍٲبس٭ب٩وٰ
اف٦ي اعت.
تبصرِ  -1دس فوٴست سد اٍٲبس٭ب٩وٰ ت٪٢ي٦وي دس ٩ٲ٦توي ١وٰ ثوشاي اّتوشاك ثوٰ سد ٳجوٴد داسد٩ ،تٞبموي
٩ي تٴا٭ذ اٍٲبس٭ب ٰ٩خٴد سا ثٰ ىٴس ٩غت ٤ٞاسائٰ دٱذ٩ ،ؾشٳه ثش آ٭ٚ٩ ٰ٢ٲوٴ ٧اختشاّوي آ٫
ثب اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي ي٢غب ٫٭جبؽذ دس اي ٬فوٴست ،ؽو٪بسٯاي جذيوذ ثوٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ ٩غوت٤ٞ
دادٯ ٩يؽٴد ٳ اص ٱ٪ب ٫تبسيخ اٍٲبس٭ب ٰ٩ت٪٢ي٦ي ح ٜتٞذ ٧خٴاٱذ داؽت.
تبصرِ  -2فذٳس رٴاٱي ٭ب ٰ٩اختشاُ ت٪٢ي٦ي تبثِ ٱ٪بٞ٩ ٫شساتي خٴاٱذ ثٴد  ٰ١ثشاي رٴاٱي٭ب ٰ٩اف٦ي
تْيووي ٬ؽووذٯ اعووت ٳ٥ووي ٩ووذت اّتجووبس رووٴاٱي٭ب٩ووٰ ت٪٢ي٦ووي ٭٪وويتٴا٭ووذ اص ٩ووذت اّتجووبس
رٴاٱي٭ب ٰ٩اف٦ي تجبٳص ٭٪بيذ.
يادِ 26
اعتٚبدٯ اص ٩ٲ٦ت اسٙبٝي ٞ٩شس دس ثٮذ ٱو ٩بدٯ ٝ 4ب٭ٴ ٫اص ج ٰ٦٪٭بٍش ثش ٩ٴاسد صيش اعت:
اٙؾبء ثٰ د٥ي ٤يب دس ٭تيجٰ عٴء اعتٚبدٯ اؽوخبؿ ثب٥وي يوب ريحوٝ ٜج٦وي ٩تٞبموي ا٭جوب٧
-1
ؽذٯ ثبؽذ؛
اٙؾبء دس ٭تيجوٰ ؽوش١ت دس يو ٠٭٪بيؾويبٯ سعو٪ي ثبؽوذ ١وٰ دس ايوٙ ٬وشك ٩تٞبموي ثبيوذ
-2
رٴاٱي ؽش١ت دس اي ٬٭٪بيؾيبٯ سا  ٰ١ثٰ تأييذ ٩غئٴال ٫ريسثو سعويذٯ ٱ٪وشاٯ ثوب دسد ايو٬
٩ي٦ت  ٰ١اختشاُ ٞٙو دس ٭٪بيؾيبٯ ٩ز١ٴس ثٰ ٭٪بيؼ رزاؽتٰ ؽوذٯ اعوتٍ ،وشٗ  31سٳص اص
تبسيخ تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ.
تبصرِ – ٩ٮَٴس اص ٭٪بيؾيبٯ سع٪ي ٭٪بيؾيبٱياعوت ١وٰ تٴعوو دٳ٥وت يوب اداسات ريفوص داخ٦وي
تؾ٢ي٩ ٤ي ؽٴد ٳ يب تٴعو دٳ٥وت يوب اؽوخبؿ ريفوص دس يو١ ٠ؾوٴس ّنوٴ ١ٮٴا٭غويٴ٫
پبسيظ ٳ دس عيح ثي٬ا٦٦٪٥وي ثشروضاس ٩ويروشدد .دس ٙوشك اخيوش روٴاٱي ٩غوذٳال ٫ريسثوو
٭٪بيؾيبٯ سع٪ي ثبيذ ثٰ تأييذ ٭٪بيٮذريٱبي ج٪ٲٴسي اعص٩ي ايشا ٫سعيذٯ ثبؽذ.
يادِ 27
٩شجِ ثجت پظ اص دسيبٙت اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ م٪بي٩ ٨شثٴه ٳ احشاص ؽشايو ٞ٩شس دس ٩بدٯ ٝ 11ب٭ٴ ،٫آ ٫سا دس دٙتش
ثجت ٳاسد ٳ ثش سٳي ٱشي ٠اص ٭غخ اٍٲبس٭ب ،ٰ٩تبسيخ دسيبٙت اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ؽ٪بسٯ آ ٫سا ٝيذ ٭٪ٴدٯ ٳ ٭غوخٰ
دٳ ٧آ ٫سا ٱ٪شا ثب م٪بئ ٰ١ ،٨داساي ٱ٪ب٩ ٫ؾخقبت ٭غخٰ افو٦ي اعوت ،ثْوذ اص ا٩نوبء ٳ ٩ٲوش ٳ ٝيوذ
تبسيخ (عبّت ،سٳص٩ ،بٯ ،عب )٣ٳفٴ ٣آ ٫ثب ت٪ب ٧حشٳٗ ،ثٰ ّٮوٴا ٫سعويذ ثوٰ ٩تٞبموي ٩غوتشد خٴاٱوذ
١شد.
تبصرررِ – دسخقووٴؿ اٍٲبس٭ب٩ووٰٱووبيي ١ووٰ ثووب پغووت عٚبسؽووي اسعووب٩ ٣وويؽووٴ٭ذ ،دس فووٴست ثجووت
اٍٲبس٭بٰ٩ٱب ،٭غخٰ دٳ ٧آ ٫ٱب ٱ٪شاٯ ثب مو٪بئ ٨تٴعوو ٳ ثوٰ ٱضيٮوٰ ٩شجوِ ثجوت ثوب پغوت
عٚبسؽي ثٰ ّٮٴا ٫سعيذ ثٰ ٩تٞبميب٩ ٫غتشد خٴاٱذ ؽذ .دس فٴست ّذ ٧ثجت ٭يض ٩شاتوت
ثٰ ٱ٪ي ٬تشتيت ثٰاىصُ ٩تٞبميب ٫خٴاٱذ سعيذ .پبعخ اٍٲبس٭بٰ٩ٱوبي ٳافو ٰ٦دس چوبسچٴة
٩بدٯ 161اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩ثٰ فٴست ا٢٥تشٳ٭ي٢ي خٴاٱذ ثٴد.

فصم سٕو  :بررسي اظٓارَايّ ٔ ثبت اختراع
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يادِ 28
٩شجِ ثجت ،پوظ اص دسيبٙوت اٍٲبس٭ب٩وٰ ٳ مو٪بئ٩ ٨شثوٴه ،آ ٫سا ٍوشٗ ٩ 6وبٯ اص حيوي ا٭يجوب ٛثوب ؽوشايو
ؽ٦٢ي ٳ ٩بٱٴي ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩ثشسعي ٩ي٭٪بيذ.
تبصرِ٩ -1شجِ ثجت دس فٴست موشٳست ٩ويتٴا٭وذ اص ٩شاجوِ ريسثوو اّو ٨اص خقٴفوي يوب دٳ٥توي ٳ يوب اص
٩تخققب ٫ٳ ١بسؽٮبعب ٫ا٩ش ثشاي احشاص ؽشايو ٩بٱٴي اختشاُ اعوتْص ٧ٳ ١غوت ٭َوش ٭٪بيوذ.
٩ٲ٦ت پبعخ ثٰ اعتْص ٧ٳ اّص ٧٭َش حذا ١ش ٩ 3بٯ خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ -2اٍٲبس٭َش ٩شاجِ ٳ اؽخبؿ ٩ز١ٴس جٮجٰ ٩ؾٴستي داؽتٰ ٳ ّذ ٧پبعخ ثٰ اعوتْص ٧ٳ ١غوت
٭َش ٩ب٭ِ اص ثشسعي ٳ اتخبر تق٪ي٩ ٨شجِ ثجت ٭يغت.
تبصرِ  -3اعتْص ٧ٳ ١غت ٭َش اص ٩شاجِ ٳ اؽخبؿ ٩ز١ٴس ٩يتٴا٭ذ ثشاعوبط ٝشاسدادٱوبي ٩ٮْٞوذٯ ثوب
آ٫ٱب فٴست ريشد.
يادِ 29
چٮب٭چٰ پظ اص ثشسعي اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ م٪بئ ٨آ ،٫ا٭جب ٧افصحبت يب ت٪٢ي ٤اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ مو٪بئ ٨آ ٫موشٳست
داؽتٰ ثبؽذ٩ ،شجِ ثجت ثب تْيي٩ ٬ٴاسدي  ٰ١٭يبص ثٰ افص يب ت٪٢ي ٤داس٭ذ ١تجبً اص ٩تٞبمي ٩يخٴاٱذ تب
ٍشٗ  31سٳص اص تبسيخ اثصٓ ٭غجت ثٰ ا٭جب  ٧افصحبت يب ت٪٢يو٩ ٤وذاس ٟاٝوذا ٧٭٪بيوذ .دس ٕيوش ايو ٬فوٴست
اٍٲبس٭ب١ ٰ٩ب ٨٥ ٫ي ٬٢تٞ٦ي خٴاٱذ ؽذ٩ .ٲ٦ت تْيي ٬ؽذٯ دس اي٩ ٬بدٯ ثوشاي اؽوخبؿ ٞ٩وي ٨خوبسد اص
١ؾٴس  61سٳص ٩يثبؽذ.
يادِ 31
تق٪ي٩ ٨شجِ ثجت ٩جٮي ثش اّيبي رٴاٱي ٭ب ٰ٩اختشاُ ١تجوًب ثوٰ ٩تٞبموي اّوص ٧ؽوذٯ ٳ ٩تٞبموي ثبيوذ
ٍشٗ ٩ذت  31سٳص پظ اص اّص ٧جٲت پشداخت ٱضيٮٰ ٱبي ٩شثٴه ثٰ ثجت اختشاُ ٳ ا٭تؾبس آرٲي ٩ٴمٴُ
٩بدٯ  32اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩اٝذا ٧٭٪بيذ .دس فٴست ّذ ٧پشداخت ٱضيٮٰٱب دس٩ٲ٦ت ٞ٩شس ٙوٴ ،ٛاٍٲبس٭ب٩وٰ ١وب٫
 ٨٥ي ٬٢تٞ٦ي ٩يرشدد .اي٩ ٬ٲ٦ت ثشاي ٩تٞبميبٞ٩ ٫ي ٨خبسد اص ١ؾٴس  61سٳص ٩يثبؽذ.
يادِ 31
اختشاُ ثب ٝيذ ٩شاتت صيش ىجٙ ٜش( ٧ا )2-٘٥دس دٙتش ثجت اختشاُ ثجت ٩يؽٴد:
 – 1ؽ٪بسٯ ٳتبسيخ اٍٲبس٭ب ٰ٩ثب ٝيذ عبّت ٳ سٳص ٳ ٩بٯ ٳ عب٣؛
 – 2ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت اختشاُ؛
 –3اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٳ تبثْيت ٩ب ٠٥اختشاُ؛
 – 4اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٳ تبثْيت ٩ختشُ دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ؽخـ ٩ختوشُ ٭يغوت ٩يوش ايٮ٢وٰ ٩ختوشُ
١تجبً تٞبمب ٭٪ٴدٯ ثبؽذ  ٰ١٭ب٩ؼ دس رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ ر١ش ٭ؾٴد؛
 - 5اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٩ختشُ ،ارش ثجت اختشاُ تٴعو ٳي تٞبمب ؽذٯ ثبؽذ؛
ّ – 6ٮٴا ٫اختشاُ؛
 –1ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي اختشاُ ثب ر١ش ص٩يٮٰ ّ٪٦ياي  ٰ١اختشاُ دس آ ٫ىجٝ ٰٞشاس ٩يريشد؛
 – 8دس فٴست ادّبي ح ٜتٞذ ٧ٳ پزيشػ آ ،٫تبسيخ ،ؽ٪بسٯ ٳ ٩ل ٤تغ٦ي ٨اٍٲبس٭بٞ٩ ٰ٩ذ٧؛
٩ – 9ذت ح٪بيت.
تبصرِ  -1دس دٙتش ثجت اختوشاُ ،ثوشاي ٱوش اختوشاُ دٳ فوٚلٰ اختقوبؿ ٩وييبثوذ ٳ ٱوش تٖييوش ٳ افوص ٳ
ٱ٪چٮي ٬٭ ٤ٞٳ ا٭تٞبالتي  ٰ١جضئبً يب ١صً ٭غجت ثٰ ٩ٴمٴُ اختشاُ فٴست ٩ويريوشد ،دس فوٚلبت
٩ضثٴس ٝيذ ٩يرشدد.
تبصرِ  -2دسد ٩شاتت ٙٴ ٛپظ اص ت٪٢ي ٤ثبيذ ثٰ ا٩نبء ٩ب ٠٥اختشاُ يوب ٭٪بيٮوذٯ ٝوب٭ٴ٭ي ٳي ٳ ٱ٪چٮوي٬
سئيظ اداسٯ ثجت اختشاّبت ثشعذ.
يادِ 32
پظ اص ثجت اختشاُ ،آرٲي ٩شثٴه ثٰ ثجتٍ ،شٗ  31سٳص ثب ٝيذ ٩شاتت ٩ز١ٴس دس ٩بدٯ  31اي ٬آيوي٬٭ب٩وٰ دس
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سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ٩ٮتؾش ٩يرشدد .آرٲي ٩ضثٴس ثٰ ا٩نبء سئيظ اداسٯ ثجت اختشاّبت سعيذٯ ٳ ثشاي ا٭تؾبس
تغ٦ي ٨سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ٩يؽٴد.
يادِ 33
پظ اص ا٭تؾبس آرٲي ثجت اختشاُ ٳ تلٴي ٤٭غخٰ ٩ٮتؾش ؽذٯ يب ٩ٮْ٢ظ دسعبيت سٳص٭ب٩وٰ سعو٪ي ثوٰ
٩شجووِ ثجووت ،رووٴاٱي٭ب٩ووٰ اختووشاُ فووبدس ٳ ثووٰ ٩تٞبمووي يووب ٭٪بيٮووذٯ ٝووب٭ٴ٭ي ٳي تغوو٦ي ٨خٴاٱووذ ؽووذ.
رٴاٱي ٭ب ٰ٩اختشاُ ثبيغتي ثب اعتٚبدٯ اص ٙٮبٳسي سٳص تٲيٰ ٳ ٩ؾت ٤٪ثش ٭غخٰاي اص تٴفوي٘ – ادّوب –
خصفوٰ تٴفوي٘ ٳ ٭ٞؾووٰ ثوٴدٯ ٳ ٩ٮيٮوٰ ٳ ٩ٲووش ؽوذٯ ٳ ثووٰ ا٩نوبء سئويظ اداسٯ ثجووت اختشاّوبت ثشعووذ.
رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ ىجٙ ٜش( ٧ا )3 – ٘٥ثبيذ حبٳي ٭٢بت صيش ثبؽذ:
 – 1ؽ٪بسٯ ٳتبسيخ اٍٲبس٭بٰ٩؛
 – 2ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت اختشاُ؛
 – 3اع ،٨٭ؾب٭ي ٳ تبثْيت داس٭ذٯ اختشاُ؛
 – 4اع ،٨٭ؾب٭ي ٳ تبثْيت ٩ختشُ٩ ،يش ايٮ٩ ٰ٢ختشُ ١تجبً اص ٩شجِ ثجت دسخٴاعت ّذ ٧ر١ش ٭ب ٧خوٴد سا
٭٪بيذ؛
ّ -5ٮٴا ٫اختشاُ؛
 – 6ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي اختشاُ؛
 -1ر١ش تبسيخ ،ؽ٪بسٯ ٳ ٩ل ٤تغ٦ي ٨اٍٲبس٭بٞ٩ ٰ٩ذ ،٧دسفٴست ادّبي ح ٜتٞذ ٧ٳ پزيشػ آ٫؛
٩ –8ذت ح٪بيت.
يادِ 34
دس فٴست تْذد ٩تٞبمي ثجت اختشاُ ،ثٰ دسخٴاعت آ٫ٱب٩ ،يضا ٫عٲ ٨ٱشي ٠دس رٴاٱي٭ب٩وٰ اختوشاُ ثوٰ
ت٢ٚيٝ ٠يذ خٴاٱذ ؽذ .دس ٕيش اي ٬فٴست ،حٞٴ ٛ٭بؽي اص اختشاُ ثب٥غٴيٰ خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 35
دس فٴست تٞبمبي ٩ب ٠٥اختشاُ ثجت ؽذٯ ثشاي فذٳس پشٳا٭ٰ ثٲشٯثوشداسي٩ ،شجوِ ثجوت حوذا ١ش ٍوشٗ يو٠
ٱٚتٰ اص تبسيخ تٞبمب ٩شاتت سا ثٰ ا٭ن٪ب ٧عٴاث ٜاختشاُ ثٰ دعتيبٯ يب دعتيبٯٱبيي ٩ ٰ١شتجو ثب ٩ٴموٴُ
اختشاُ تؾخيـ ٩يدٱذ٩ ،ٮْ٢ظ ٳ پظ اص اخز ٭َشات آ٫ٱب ٭غجت ثٰ فذٳس پشٳا٭ٰ ٩ز١ٴس اٝذا ٧خٴاٱذ
١شد .چٮب٭چٰ ٩شاجِ يبدؽذٯ ٍشٗ ٩ٲ٦ت ٞ٩شس دس ٩وبدٯ ٝ 19وب٭ٴ ٫پبعوخ ٭ذٱٮوذيب پبعوخ ٩ٮٚوي دٱٮوذ،
٩شجِ ثجت ت٦٢يٚي ثشاي فذٳس ٩جٴص ثٲشٯثشداسي ٭ذاسد.
تبصرِ  -دسفٴستي  ٰ١اخز ٭َشات ٩شاجِ ريسثو ٝب٭ٴ٭بً ٩غت٦ض ٧پشداخت ٱضيٮٰ ثبؽذ ،تأديوٰ ايو ٬ٱضيٮوٰ
ثٰ ّٲذٯ ٩تٞبمي پشٳا٭ٰ ثٲشٯثشداسي اعت.

فصم چٓارو :صذٔر پرٔاَّ اجباري بٓرِبرداري
يادِ 36
دسخٴاعت فذٳس پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯ ثشداسي اختشاُ ثبيذ اص جب٭ت ٳصيش يب ثبالتشيٞ٩ ٬ب ٧دعوتيبٯ دٳ٥توي يوب
اؽخبؿ ٩جبص اص عٴي آ ٫ٱب ،تغو٦ي ٨دثيشخب٭وٰ ٪١يغويٴ ٫روشدد .ايو ٬دسخٴاعوت ثبيوذ ٱ٪وشاٯ د٥يو ٤ٳ
٩ووذس١ي ثبؽووذ ١ووٰ ثووٰ ٩ٴجووت آ ٫ثبثووت ؽووٴد ،دعووتيبٯ دٳ٥تووي يووب ؽووخـ ٩جووبص اص ىووشٗ اٳ ،اص ٩ب٥وو٠
دسخٴاعت ثٲشٯثشداسي ١شدٯ ٳ٥ي ٭تٴا٭غتٰ اجبصٯ ثٲوشٯ ثوشداسي سا ثوب ؽوشايو ْٞ٩وٴ ٣ٳ ٍوشٗ ٩وذت ص٩وب٫
٩تْبسٗ تلقي ٤٭٪بيذ .سّبيت ٩شاتت ٙٴ ،ٛدس فٴست ٙٴسيت ٭بؽي اص ٩قب٥ح ٦٩ي دس ١ؾٴس ثٰ تؾخيـ
٪١يغيٴ٩ ٫ٴمٴُ ٩بدٯ ٝ 11ب٭ٴ ٫الص ٧٭خٴاٱذ ثٴد ٳ تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫دس اي ٬خقٴؿ ثصٙبف ٰ٦ثٰ اجوشا
دس٩ي آيذ٩ ،ؾشٳه ثش آ٭ ٰ٢دس ايٝ ٬جي٩ ٤ٴاسد ٩ب ٠٥اختشاُ دس اٳ٥يٙ ٬شفوت ٢٪٩و ٬اص تقو٪ي٪١ ٨يغويٴ٫
٩ي ِ٦ؽٴد.
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يادِ 37
دثيشخب٭ٰ پظ اص دسيبٙت دسخٴاعت پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯثشداسيٍ ،شٗ  11سٳص ٩ٴموٴُ سا ثوٰ ٩ب٥و ٠اختوشاُ
اثصٓ ٩ي ١ٮذ٩ .ب ٠٥اختشاُ ٩ٴٍ٘ اعت ٩شاتت سا ثٰ اؽخبفي ٩ ٰ١جٴص ثٲشٯثشداسي اص اختشاُ ٩ٴسد ٭َش
سا داس٭ذ اىصُ دٱذ٩ .ختشُ ٳ اؽخبفي ٩ ٰ١جٴص ثٲشٯثشداسي اص اختشاُ ٩ٴسد ٭َش سا داس٭وذ ثبيوذ ٍوشٗ 31
سٳص ٭َشات خٴد سا ثٰ فٴست ٩ذ ٤٥ٳ ٩غتٮذ ١تجبً ثٰ دثيشخب٭ٰ اسائٰ ٭٪بيٮوذ ١وٰ دسدٙتوش ٩خقوٴؿ ثوٰ ثجوت
سعيذٯ ٳجٲت تق٪ي٨ريشي تغ٦ي٪١ ٨يغيٴ ٫خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 38
دثيشخب٭ٰ حذا 11 ٤ٝسٳص ٝج ٤اص تؾ٢ي ٤ج٦غٰ ٪١يغيٴ ،٫ثبيذ ص٩ب ٫آ ٫سا ثٰ ٩تٞبموي پشٳا٭وٰ اججوبسي ٳ
٩ب ٠٥اختشاُ ٳ اؽخبؿ ري٭ٚوِ اىوصُ دٱوذ .اؽوخبؿ ٩وز١ٴس ٩ويتٴا٭ٮوذ دس ج٦غوٰ حنوٴس پيوذا ١ٮٮوذ.
٪١يغيٴ ٫پظ اص اعت٪بُ اٍٲبسات آ٫ٱب تق٪يٞ٩ ٨تني اتخبر ٳ ٩شاتت سا اّص ٧خٴاٱذ ٭٪ٴد.
يادِ 39
دسفٴست اّيبي پشٳا٭ٰ اججبسي٪١ ،يغيٴ ٫ثبيذ ؽشايو ثٲوشٯ ثوشداسي ،٭وب ٧عوبص٩ب ٫دٳ٥توي ثٲوشٯثوشداس يوب
ؽخـ ٩جبص اص ىشٗ اٳ٩ ،ذت ثٲشٯثشداسي٩ ،ج٩ ٔ٦ز١ٴس دس ثٮذ ة ٩بدٯ ٝ 11ب٭ٴ ٫ثٰ تؾخيـ ١بسؽوٮبط
سع٪ي ،اٝوذا٩بت اجشايوي٩ ،وذت ص٩وب ٫الص ٧ثوشاي ا٭جوب ٧اٝوذا٩بت اجشايوي تٴعوو ثٲوشٯثوشداس٩ ،لوذٳدٯ
جٖشاٙيبيي ٳ ٩ٴاسد ٩جبص اعتٚبدٯ اص اختشاُ سا دٝيٞبً ٩ؾخـ ٭٪بيذ.
تبصرِ -پشداخت ٱضيٮٰٱبي ١بسؽٮبعي ثشاي تْيي٩ ٬ج٩ ٔ٦ز١ٴس دس اي٩ ٬بدٯ ثٰ ّٲذٯ ثٲشٯثشداس خٴاٱذ
ثٴد.
يادِ 41
تق٪ي٪١ ٨يغيٴ٩ ٫جٮي ثش اّيبء پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯ ثشداسي ثبيوذ دس دٙتوش ثجوت اختوشاُ ٝيوذ ٳ ثوٰ ٱضيٮوٰ
٩تٞبمي دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ١ؾٴس ٩ٮتؾش ٳ ثٰ ٩ب ٠٥اختشاُ ٳ عبيش اؽخبؿ ري٭ ِٚاثصٓ رشدد.
يادِ 41
چٮب٭چٰ پظ اص ثشسعي ٩ذاس ٟٳ اعت٪بُ اٍٲبسات ىشٙي٪١ ،٬يغيٴ ٫تؾخيـ دٱذ  ٰ١دسخٴاعت اسائوٰ
ؽووذٯ ٩ٮيجوو ٜثووب ؽووشايو ٩ٮووذسد دس ٩ووبدٯ ٝ 11ووب٭ٴ ٫٭٪وويثبؽووذ ،دسخٴاعووت سا سد ٳ ٭تيجووٰ سا اص ىشيووٜ
دثيشخب٭ٰ ثٰ ٩تٞبمي ٳ اؽخبؿ ري٭ ِٚاثصٓ ٩ي٭٪بيذ.
يادِ 42
٩ب ٠٥اختشاُ يب عبص٩ب ٫دٳ٥تي ٳ ٱ٪ي٬ىٴس ؽخـ ثب ٥ي  ٰ١پشٳا٭ٰ اججوبسي ثٲوشٯثوشداسي ثوشاي اٳ فوبدس
ؽذٯ اعت ٍشٗ  21سٳص پظ اص دسيبٙت اثصٓ ٩ٴمٴُ ٩بدٯ 41اي ٬آيي٬٭ب٩ ٰ٩يتٴا٭ذ ٭غوجت ثوٰ تقو٪ي٨
٪١يغيٴ ٫دسخٴاعت ثشسعي ٩جوذد ٭٪بيوذ .چٮب٭چوٰ ٪١يغويٴ ٫دسخٴاعوت تجذيوذ ٭َوش سا ٝوب٭ِ ١ٮٮوذٯ
تؾخيـ دٱذ ،ج٦غٰاي سا حذا ١ش ٍشٗ  31سٳص پظ اص ٳفٴ ٣دسخٴاعت ،ثشاي سعويذري ثوٰ اٍٲوبسات
٩تٞبمي تجذيذ ٭َش ٳ دس فٴست ٥ضٳ ٧ىشٗ اٳ تؾ٢ي ٤خٴاٱذ داد ٳ دس ٩ٴسد ؽشايو ٳ ٩ذت پشٳا٭ٰ اججبسي
ثٲشٯثشداسي اتخبر تق٪ي٩ ٨ي٭٪بيذ .دس ٕيوش ايو ٬فوٴست دسخٴاعوت ٩وز١ٴس سد ٩ويروشدد .٭لوٴٯ تؾو٢ي٤
٪١يغيٴ٩ ،٫ٲ٦تٱب ٳ اثصٓ تق٪ي٪بت ٪١يغيٴ٩ ٫يبث ٜثب اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 43
٩ب ٠٥اختشاُ ٩يتٴا٭ذ دسخٴاعت ٖ٥ٴ پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯثشداسي فبدسٯ اص عٴي ٪١يغيٴ ٫سا ثٮبثٰ دالئ٦ي
 ٰ١دس ثٮذ (د) ٩بدٯ ٝ 11ب٭ٴ ٫آ٩ذٯ اعت ،ٱ٪شاٯ ثب ٩وذاس ٟٳ ٩غوتٮذات ٩شثوٴه ثوٰ دثيشخب٭وٰ ٪١يغويٴ٫
تغ٦ي ٨٭٪بيذ .دثيشخب٭ٰ ٩ٴٍ٘ اعت ٍشٗ  31سٳص اص تبسيخ تغ٦ي ٨دسخٴاعت٩ ،شاتت سا ٱ٪وشاٯ ثوب دالئو٤
ثٰ ثٲشٯثشداس اّص ٧تب چٮب٭چٰ پبعخي داؽتٰ ثبؽذ ٍشٗ  31سٳص ثٰ دثيشخب٭ٰ اّص ٧٭٪بيذ٩ .شجوِ ٩وز١ٴس
اٍٲبسات ىشٙي ٬ثٰ ا٭ن٪ب٩ ٧ذاس ٟٳ ٩غتٮذات اسائٰ ؽذٯ سا جٲوت اتخوبر تقو٪ي ٨ثوٰ ٪١يغويٴ ٫اسعوب٣
٩ي داسد٪١ .يغيٴ ٫پوظ اص ثشسعوي اٍٲوبسات ٩ب٥و ٠اختوشاُ ،ٳصيوش يوب ثوبالتشيٞ٩ ٬وب ٧دعوتيبٯ ريسثوو ٳ
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ثٲشٯثشداس ،تق٪يٞ٩ ٨تني سا اتخبر ٩ي٭٪بيذ .چٮب٭چٰ تق٪ي٪١ ٨يغيٴ٩ ٫جٮي ثش ٖ٥ٴ پشٳا٭ٰ ثٲوشٯثوشداسي
ثبؽذ ،حغت ٩ٴسد اجبصٯ ثٲشٯثشداسي ثشاي ٩ب ٠٥يب ثٲشٯثشداس دييش فبدس ٩ويروشدد .دس فوٴستي ١وٰ حٚوٌ
حٞٴٝ ٛب٭ٴ٭ي اؽخبفي  ٰ١اجبصٯ سا ١غت ١شدٯا٭ذ ،اثٞبء تق٪ي ٨سا ايجبة ٭٪بيذ٪١ ،يغيٴ ٫٭غجت ثوٰ
اثٞبء آ ٫اٝذا٩ ٧ي٭٪بيذ.
تق٪ي٪١ ٨يغيٴ٩ ٫جٮي ثش ٖ٥ٴ يب اثٞبء پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯثشداسي ٱ٪شاٯ ثوب ٩وذت ٳ ؽوشايو ٩شثوٴه اص
عٴي دثيشخب٭ٰ ثٰ ىشٙي ٬اثصٓ خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 44
ٱشرٴ٭ٰ تق٪ي٪١ ٨يغيٴ٩ ٫جٮي ثش اّيبي پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯثشداسي يب سد آ ٫اص عٴي ٩تٞبمي يب ٩ب٥و٠
اختشاُ ٝبث ٤اّتشاك دس دادربٯ فب٥ح ٞ٩شس دس ٩بدٯ ٝ 59ب٭ٴ٩ ٫يثبؽذ .اي ٬اّتشاك ثبيوذ ٍوشٗ  61سٳص اص
توووووووووبسيخ ا ثوووووووووصٓ تقووووووووو٪ي٪١ ٨يغووووووووويٴ ٫ثوووووووووٰ ر ٮٚوووووووووِ ٳ وووووووووب اىوووووووووصُ اٳ اص آ٫
فٴست ريشد.
يادِ 45
ثٰ ٩ٮَٴس ا٭جب٦١ ٧يٰ ٳٍبي٘ اداسي ٪١يغيٴ٩ ٫ٴمٴُ ثٮذ (ا٩ )٘٥بدٯ ٝ 11ب٭ٴ ،٫دثيشخب٭ٰاي ثوٰ سيبعوت
٩ذيش ٤١اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فٮْتي دس ٩شجِ ثجت تؾ٢ي٩ ٤يؽٴد.
يادِ 46
٩شجِ ثجت پظ اص دسيبٙت دسخٴاعت فذٳس پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯثشداسي٩ ،ٴمٴُ ثٮوذ ( ) ٩وبدٯ ٝ 11وب٭ٴ،٫
ثبيذ آ ٫سا دس دٙتش ٩خقٴؿ ثجت ٳ ٍشٗ  11سٳص اص ص٩ب ٫دسيبٙت ٱ٪شاٯ ثوب داليو٩ ،٤وذاس ٟٳ ٩غوتٮذات ثوٰ
داس٭ذٯ ح ٜاختشاُ ٞ٩ذ ٧يب ٩ذخش اثصٓ ٭٪بيذ .داس٭ذٯ ح ٜاختوشاُ ٞ٩وذ ٧يوب ٩وذخش ثبيوذ ٭َوشات ٳ داليو ٤ٳ
٩ذاس ٟخٴد سا ٍشٗ  31سٳص اص تبسيخ اثصٓ ثٰ ٩شجِ ثجت تغو٦ي ٨٭٪بيوذ٩ .شجوِ ثجوت٩ ،وذاس ٟٳ ٩غوتٮذات
ىشٙي ٬سا جٲت اتخبر تق٪ي ٨تغ٦ي٪١ ٨يغيٴ٩ ٫ز١ٴس دس ٩بدٯ  111اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩خٴاٱذ ١شد٪١ .يغيٴ٫
پظ اص اعت٪بُ اٍٲبسات ىشٙي ،٬دس ٩ٴسد اّيبي پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯثشداسي ٳ ؽشايو ٳ حذٳد ٳ ٩جٝ ٔ٦بث٤
پشداخت ثٰ تؾخيـ ١بسؽٮبط سع٪ي ،يب سد دسخٴاعت ،تق٪ي٨ريشي خٴاٱذ ١شد .دس فٴست اّتشاك ثٰ
تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ،٫تب ٝج ٤اص ٭ٲبيي ؽذ ٫تق٪ي ٨دادربٯ دس اي٩ ٬ٴسد ،پشٳا٭ٰ اججبسي ثٲشٯثشداسي فبدسٯ اص
عٴي ٪١يتٰ  ٜ٦ْ٩خٴاٱذ ثٴد.
تجقشٯ – چٮب٭چٰ داس٭ذٯ ح ٜاختشاُ ٞ٩ذ ٧يب ٩ذخش ٞ٩ي ٨ايشا ٫٭جبؽذ٩ ،ٲ٦تٱبي ٩ز١ٴس دس اي٩ ٬وبدٯ ثوٰ
دٳ ثشاثش اٙضايؼ ٩ييبثذ.

فصم پُجى  :تغییرات ،اَتقاالت ٔ اعراض در يٕرد اختراع ثبت شذِ
يادِ 47
٩ب٥وو ٠اختووشاُ ٦٢٩وو٘ اعووت ٱش٭ووٴُ تٖييووش ساجووِ ثووٰ اعوو ،٨٭ؾووب٭ي ،تبثْيووت ،اٝب٩تيووبٯ يووب اّيووبء اجووبصٯ
ثٲشٯثشداسي اص اختشاُ يب ا٭تٞب ٣ٳ يب اّشاك اص ٩ب٢٥يت اختشاُ ثجت ؽذٯ سا ١تجبً ٳ ٱ٪شاٯ ثوب ٩وذاس٩ ٟشثوٴه
جٲت ثجت دس عٴاث ٜثٰ ٩شجِ ثجت اّوص ٧٭٪بيوذ .اّ٪وب ٣ايو ٬تٖييوشات ثوب سّبيوت ٞ٩وشسات ٝوب٭ٴ ٫ٳ ايو٬
آيي٬٭ب ٰ٩خٴاٱذ ثٴد.
تجقشٯ – چٮب٭چٰ دس ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي اختشاُ ثجت ؽذٯ تٖييشاتي ثٰ ٳجٴد آيذ٩ ،ب ٠٥اختشاُ ٩يتٴا٭ذ
اص ٩شجِ ثجت دسخٴاعت ١ٮذ  ٰ١تٖييشات ٩ز١ٴس دس رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ اّ٪ب ٣ؽٴد.
يادِ 48
دسخٴاعت ٩ب ٠٥اختشاُ ٩جٮي ثش تٖييشات دس ٩ن٪ٴ ٫ٳ ٭ٞؾٰٱبي اختشاُ ،ثبيذ ثٰ فٴست ١تجي ٳ ثوب ر١وش
ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ اختشاُ ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨رشدد .ا٭جب ٧اي ٬تٖييشات٩ ،ؾشٳه ثٰ آ ٫اعت  ٰ١دس ٭تيجوٰ
اي ٬تٖييشات ،اىصّبت ٩ٮذسد دس رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ ،اص حذٳد اىصّبت ٩ز١ٴس دس اٍٲبس٭ب٩وٰ اٳ٥يوٰ ،تجوبٳص
٭٢ٮذ.
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يادِ 49
ٱش٭ٴُ ا٭تٞب ٣رٴاٱي ٭ب ٰ٩اختشاُ ثبيذ دس ٩شجِ ثجت ثٰ ثجت ثشعذ .دسخٴاعوت ١تجوي ثوشاي ثجوت ا٭تٞوب٣
ثبيذ ٱ٪شاٯ ثب ٩ذاس ٟري ٤تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت رشدد:
 – 1اف ٤رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ؛
٩ – 2ذسٝ ٟب٭ٴ٭ي  ٰ١دال٥ت ثش ا٭تٞب ٣٭٪بيذ؛
٩ – 3ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دس فٴست ٳجٴد؛
 – 4سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱب.
يادِ 51
دس آرٲي تٖييش ٩ب٢٥يت ر١ش ٩ٴاسد صيش مشٳسي اعت:
ّ – 1ٮٴا ٫اختشاُ ،ثب ر١ش ىجٰٞثٮذي ٩شثٴه؛
 – 2تبسيخ ثجت ا٭تٞب٣؛
 – 3ؽ٪بسٯ ثجت اختشاُ دس ايشا٫؛
 – 4اع ،٨اٝب٩تيبٯ ٳ تبثْيت ٩ب٢٥بٝ ٫ذي ٨ٳ جذيذ؛
 – 5اع ٨ٳ٭ؾب٭ي ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٩ب ٠٥جذيذ دس ايشا ،٫دس فٴست ٳجٴد.
يادِ 51
٩ب ٠٥اختشاُ ٩يتٴا٭ذ ثٲشٯثشداسي اص اختشاُ خٴد سا م ٬٪سّبيت ٩بدٯ ٝ 11ب٭ٴ ٫ثوٰ ىوٴس جضيوي يوب ٦١وي
ثشاي ت٪ب ٧يب ثخؾي اص ٩ٮبى ٜجٖشاٙيبيي ٩ٴسد ح٪بيت ،ثٰ ٱش ؽٝ ٤٢وب٭ٴ٭ي ثوٰ دييوشا ٫ٳاروزاس ٭٪بيوذ.
اجبصٯ ثٲشٯثشداسي ٩يتٴا٭ذ ا٭لقبسي يب ٕيش ا٭لقبسي ثبؽذ٩ .جٴص ثٲشٯثشداسي ثبيذ دس ٩شجِ ثجت ثٰ ثجوت
ثشعذ .ٱش ٩جٴص ثٲشٯثشداسي  ٰ١ثٰ ثجت ٩يسعذ ٕيشا٭لقبسي تٞ٦ي ٩يرشدد٩ ،يش ايٮ ٰ٢دالي ٤ا٭لقبسي
ثٴد ٫اسائٰ ؽذٯ ثبؽذ .دسخٴاعت ثجت ٩جٴص ثٲشٯثشداسي ثبيذ ٩ؾت ٤٪ثش ٩ذاس ٟصيش ثبؽذ:
 –1٭غخٰاي اص ٩جٴص ثٲشٯثشداسي  ٰ١حبٳي ا٩نبء رٴاٱي ؽذٯ ىشٙي ٬ثبؽذ؛
 – 2اف ٤رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ؛
٩ -3ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دس فٴست ٳجٴد؛
 – 4سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱب.
تبصرِ – ٩شاتت ٙغخ يب خبت ٰ٪پيؼ اص ٩ٴّذ ٩جوٴص ثٲوشٯثوشداسي دس فوٴستي ١وٰ دس چوبسچٴة ٩وت٬
ٝشاسداد ٩يبثٝ ٜٴا٭ي ٬ٳ ٞ٩شسات ٩شثٴه ثبؽذ ،٭يوض ثوٰ ٩ٴجوت ٞ٩وشسات ايو٩ ٬وبدٯ ،ثوب ا٭جوب٧
تٖييشات الصٝ ،٧بث ٤ثجت خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 52
دس ٩ووٴاسد صيووش ٩شجووِ ثجووت اص ثجووت ٩جووٴص ثٲووشٯثووشداسي خووٴدداسي ١ووشدٯ ٳ ٩شاتووت سا ثووٰ اىووصُ ٩تٞبمووي
٩يسعب٭ذ:
 – 1دسخٴاعت ٩شثٴه ثٰ اختشاّي ثبؽذ ٝ ٰ١جص دس ٩ٴسد آ٩ ٫جٴص ثٲشٯثشداسي ا٭لقبسي ثٰ ثجت سعيذٯ
اعت؛
 – 2اختشاُ ٩ٴسد اّتشاك ٳا ِٝؽذٯ ٳ اّتجبس آ ٫دس حب ٣ثشسعي دس ٩شاجِ ٝنبيي ثبؽذ؛
 – 3ٱضيٮٰ عبال٭ٰ رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ پشداخت ٭ؾذٯ ثبؽذ.
يادِ 53
چٮب٭چٰ ٩ب٭ْي ثشاي ثجت ٩جٴص ثٲشٯ ثشداسي اص اختشاُ ٳجٴد ٭ذاؽتٰ ثبؽذ٩ ،شجِ ثجت ٩جٴص ٩شثوٴه سا ثوٰ
فٴست ٩لش٩ب٭ٰ ح ٌٚٳ ٩شاتت سا دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ٩ٮتؾش ٩ي١ٮذ .ايو ٬آرٲوي ٩ؾوت ٤٪ثوش ٩وٴاسد صيوش
خٴاٱذ ثٴد:
 – 1اعب٩ي ٩ب ٠٥ٳ ثٲشٯثشداس؛
ّ – 2ٮٴا ٫اختشاُ؛
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 – 3تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ ثجت اختشاُ؛
٩ – 4ذت ثٲشٯثشداسي؛
 -5ا٭لقبسی ب ٕيش ا٭لقبسی ثٴد ٫آ.٫
يادِ 54
دس فٴست ٙٴت ٩ب ٠٥رٴاٱي ٭ب ٰ٩اختشاُ ٳ ثبٝي ثٴد٩ ٫ذت اّتجبس اختشاُ٩ ،شجِ ثجت ثٰ دسخٴاعوت ٳسا
يب احذاص ٳسا ٭ب ٧ٳسثٰ يب ٳسا سا ثٰ ّٮٴا٩ ٫ب ٠٥دس ٍٲش رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ ٝيذ ٳ ٩شاتت سا ثب ر١وش ٩يوضا٫
عٲ ٨ٱشي ٠دس دٙتش ثجت اختشاّبت ثجت خٴاٱذ ١شد .دسخٴاعت ثجت ثبيذ ١تجي ٳ ٱ٪وشاٯ ثوب ٩وذاس ٟريو٤
تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت رشدد:
 – 1اف ٤داد٭ب ٰ٩ا٭لقبس ٳساثت يب سٳ٭ٴؽت ٩قذ ٛآ٫؛
 – 2اف ٤رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ؛
٩ – 3ذاس ٟدا ٣ثش پشداخت ٱضيٮٰٱب؛
٩– 4ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي.
يادِ 55
٩ب ٠٥اختشاُ ٩ي تٴا٭ذ ثب تغ٦ي ٨دسخٴاعت ١تجي ثٰ ٩شجِ ثجت اص حٞوٴ ٛخوٴد ٭غوجت ثوٰ اختوشاُ ثجوت
ؽذٯ ْ٩تجش اّشاك حبف ٤٭٪بيذ٩ .ذاس ٟري ٤ثبيذ ثٰ دسخٴاعت اّشاك ٩ٮن ٨رشدد:
 -1اٝشاس٭ب ٰ٩سع٪ي ٩جٮي ثش اّشاك  ٰ١ثٰ ا٩نبء ٩ب ٠٥اختشاُ سعيذٯ اعت؛
 -2اف ٤رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ ثجت ؽذٯ؛
٩ -3ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دس فٴست ٳجٴد؛
 -4سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ح ٜثجت تٖييشات.
تبصرِ  -1اّشاك ٩ب ٠٥اختشاُ اص حٞٴ ٛخٴد ٭غجت ثٰ اختشاُ ثجت ؽذٯ ٩ؾشٳه ثٰ اي ٬اعوت ١وٰ
ثٲشٯثشداسي اص اختشاُ  ،دس ص٩ب٭ي ١وٰ ثجوت آْ٩ ٫تجوش ثوٴدٯ اعوت ،ثوٰ دييوشي ٳاروزاس ٭ؾوذٯ
ثبؽذ.
تبصرِ  -2دس فٴست اّشاك ،ح ٜثجت ٳ عبيش ٱضيٮٰٱبي پشداختي ثٰ ٩شجِ ثجوت٩ ،غوتشد ٭خٴاٱوذ
ؽذ.
يادِ 56
دس فٴستي  ٰ١ا٭تٞب ،٣اّيبء اجبصٯ ثٲشٯ ثشدايٙ ،غخ ٳ خبت ٰ٪پيؼ اص ٩ٴّذ ٩جٴص ثٲشٯثشداسي يوب اّوشاك
اص ٩ب٢٥يت ثجت ؽذٯ دس خبسد ا٭جب ٧ؽذٯ ثبؽذ ،اف ٤يب سٳ٭ٴؽت ٩قذ ٛعٮذ ٩شثٴه  ٰ١دس آ ٫ؽ٪بسٯ ٳ
تبسيخ ثجت اختشاُ دس ايشاٝ ٫يذ ٳ ثٰ تأييذ ٭٪بيٮذري ٱبي ج٪ٲوٴسي اعوص٩ي ايوشا ٫سعويذٯ ثبؽوذ ،د٥يو٤
ا٭تٞب ،٣اّيبء اجبصٯ ثٲشٯثشداسيٙ ،غخ ٳ خبت ٰ٪پيؼ اص ٩ٴّوذ ٩جوٴص ثٲوشٯثوشداسي يوب اّوشاك اص ٩ب٢٥يوت
اختشاُ ،ثشاي ثجت آ ٫دس ايشا ٫خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 57
٦١يٰ تٖييشات ٳ ا٭تٞبالت يب ٙغخ ٳ خبت ٰ٪ٳ يب اّشاك اص اختشاُ ثجت ؽذٯ دس فٚلٰ ٩خقٴؿ ٩شثوٴه ثوٰ
ثجت اختشاُ ،ثجت ٳ دس ٍٲش رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ دسد ٩وي روشدد ٳ جوض دس ٩وٴسد تٖييوش ٭ؾوب٭ي ،ثوٰ ٱضيٮوٰ
ري٭ٍ ِٚشٗ  31سٳص اص تبسيخ ثجت دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي آرٲي ٩يؽٴد.
٩ٴاسد ٩ز١ٴس تب ص٩ب٭ي  ٰ١ثٰ ثجت ٭شعيذٯا٭ذ دس ٞ٩بث ٤اؽخبؿ ثب٥ي ٝبث ٤اعتٮبد ٭٪يثبؽوٮذ .ثجوت
آ٫ٱب ٩ٮٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱبي ٞ٩شس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب ٳ دس فٴست ٥ضٳ ٧ٱضيٮوٰ ا٭تؾوبس آرٲوي ٩شثوٴه
خٴاٱذ ثٴد.

فصررم ش:ررى :اعتررراض بررّ رد ٔ بررّ تقاثرراي ثبررت ٔ ااايررّ دعررٕاي اب ررال
گٕاْيَايّ اختراع
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يادِ 58
تق٪ي٩ ٨شجِ ثجت ٩جٮي ثش سد اٍٲبس٭ب٩وٰ اص عوٴي ٩تٞبموي ٝبثو ٤اّتوشاك اعوت .اّتوشاك ثبيوذ دس دٳ
٭غخٰ ثٰ فٴست ١تجي ٳ ٱ٪شاٯ ثب دالي ٤ٳ ٩غتٮذات ٩شثٴه ٳ سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮوٰ سعويذري
ثٰ سد ثجتٍ ،شٗ  31سٳص اص تبسيخ اثصٓ تق٪ي ،٨اص ىشي٩ ٜشجِ ثجت ثٰ ٪١يغيٴ٩ ٫ٴمٴُ ٩وبدٯ  111ايو٬
آيي٬٭ب ،ٰ٩تغ٦ي ٨ؽٴد .پظ اص ثجت اّتشاك٭ب ،ٰ٩٭غخٰ دٳ ٧آ ٫ثب ٝيذ تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ ٳفٴ ٣ثٰ ْ٩توشك
٩غتشد ٩يرشدد٩ .ٲ٦ت ٩ز١ٴس ثشاي ٩تٞبمي ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾٴس  61سٳص ٩يثبؽذ.
تبصرِ – دس فٴست سد اّتشاك دس ٪١يغيٴ ،٫ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ سد ثجت ٝبث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 59
ٱش ؽخقي  ٰ١٭غجت ثٰ تٞبمبي ثجت اختشاُ اّتشاك داؽتٰ ثبؽذ ثبيذ اّتوشاك خوٴد سا دس دٳ ٭غوخٰ
ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ .پظ اص ثجت اّتشاك ٭ب ،ٰ٩٭غخٰ دٳ ٧آ ٫ثوب ٝيوذ توبسيخ ٳ ؽو٪بسٯ ٳفوٴ ٣ثوٰ
ْ٩تشك ٩غتشد ٩يرشدد .اّتشاك ٭ب ٰ٩ثبيذ ٱ٪شاٯ ثب دالي ٤ٳ ٩ذاس ٟاعتٮبدي ٳ سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخوت
ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ اّتشاك ثبؽذ .چٮب٭چٰ پظ اص ثشسعي اّتشاك٭ب ٰ٩ٳ ٩ذاس ٟاعتٮبدي ،ت٪٢ي٩ ٤ذاسٟ
٩ٮن ٨ثٰ اّتشاك ٭ب ٰ٩مشٳست داؽتٰ ثبؽذ٩ ،شجِ ثجت ثب تْيي٩ ٬ٴاسد١ ،تجبً اص ٩تٞبمي ٩يخٴاٱوذ ١وٰ
ٍشٗ  31سٳص اص تبسيخ اثصٓ ٭غجت ثٰ س ِٙ٭ٴاٝـ اٝذا ٧٭٪بيذ .دس ٕيش اي ٬فٴست ،اّتشاك٭ب١ ٰ٩ب ٨٥٫ي٬٢
تٞ٦ي خٴاٱذ ؽذ.
تبصرررررِ – ٩ٲ٦ووووت ٩ووووز١ٴس دس ايوووو٩ ٬ووووبدٯ ثووووشاي اؽووووخبؿ ٞ٩ووووي ٨خووووبسد اص ١ؾووووٴس  61سٳص
٩يثبؽذ.
يادِ 61
ٱشربٯ اّتشاك ْ٩تشك ٩جٮي ثش ادّبي ح٩ ٜب٢٥يت ٭غجت ثوٰ اختشاّوي ثبؽوذ ١وٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ ثجوت آ٫
تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت ؽذٯ اعت ،دس فٴستي  ٰ١اختشاُ ٝجصً ثٰ ٭ب ٧اٳ ثجت ٭ؾذٯ اعوت ،ثبيوذ ٱ٪ض٩وب ٫ثوب
اّتشاك ،ثشاي اختشاُ خٴد ٩يبثٝ ٜب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩تٞبمبي ثجت ١شدٯ ٳ ح ٜثجوت اٍٲبس٭ب٩وٰ ٳ حوٜ
ثجت اختشاُ ٳ ت٪ب٩ ٧خبسد ٩شثٴه ثٰ آ ٫سا تأديٰ ٭٪بيذ٩ .شجِ ثجت ثب سّبيت ٩بدٯ  59اي ٬آيي٬٭ب٩ ٰ٩ٴٍو٘
اعت ٍشٗ  11سٳص اص ٳفٴ ٣اّتشاك ،٭غخٰاي اص اّتشاك ٭ب ٰ٩سا ثوٰ ا٭نو٪ب ٧سٳ٭ٴؽوت ٩وذاس ٟٳ داليو٤
اعتٮبدي ثٰ ٩تٞبمي ثجت اثصٓ ٭٪بيذ٩ .تٞبمي  ٘٦٢٩اعت اص تبسيخ اثصٓ اّتوشاك٭ب٩وٰ پبعوخ ٢٩توٴة
خٴد سا ٍشٗ  21سٳص ٭غجت ثٰ اّتشاك ٳاسدٯ ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذّ .ذ ٧پبعخ ٩تٞبمي ثوٰ اثوصٓ
دس ٩ٲ٦ت ٞ٩شس ثٰ ٩ٮض ٰ٥ت٢٪ي ٬ٳي خٴاٱذ ثٴد .ٱشربٯ ٩تٞبمي ١تجبً ثٰ اّتشاك ت٢٪ي ٬٭٪بيذ دسخٴاعوت
اٳ ثشاي ثجت اختشاُ ٩غتشد ؽذٯ تٞ٦ي ٩يرشدد ٳ ٩شاتت ١تجبً ثٰ ْ٩تشك اثصٓ ٩ويؽوٴد توب دس فوٴستي
 ٰ١اختشاُ ٳي ثٰ ثجت ٭شعيذٯ اعت ،ثشىج ٜاٍٲبس٭بٰ٩اي  ٰ١ٱ٪ض٩ب ٫ثب اّتشاك تغو٦ي١ ٨وشدٯ اعوت
٭غجت ثٰ ثجت آ ٫اٝذا١ ٧ٮذ .دس فوٴست ّوذ ٧ت٢٪وي٩ ٬تٞبموي٩ ،شجوِ ثجوت ٩شاتوت سا ٍوشٗ  11سٳص ثوٰ
ْ٩تشك اثصٓ ١شدٯ ٳ ٳي اص اي ٬تبسيخ  21سٳص ٩ٲ٦ت داسد  ٰ١اّتشاك خٴد سا اص ىشي٩ ٜشجِ ثجت تغو٦ي٨
٪١يغيٴ٩ ٫ٴمٴُ ٩بدٯ  111اي ٬آيوي ٬٭ب٩وٰ ٭٪بيوذ .ٱ٪وي ٬تشتيوت دس ٩وٴسدي ٭يوض ثبيوذ سّبيوت ؽوٴد ١وٰ
اّتشاك ْ٩تشك ٩جٮي ثش داؽت ٬ثشخي حٞوٴٕ ،ٛيوش اص حو٩ ٜب٢٥يوت ،٭غوجت ثوٰ اختشاّوي ثبؽوذ ١وٰ
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت آ ٫تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت ؽذٯ ٳ٥ي ٱٮٴص دس ايشا ٫ثٰ ثجت ٭شعيذٯ اعت؛ ٩يش ايٮ٢وٰ اختوشاُ
ٝب٭ٴ٭بً ٝبث ٤ثجت ٭جبؽذ .دس ايٙ ٬شك ٭يبصي ثٰ تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت اختشاُ ثٰ ٩شجِ ثجوت ٭خٴاٱوذ ثوٴد.
تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫ىج٩ ٜبدٯ  112اي ٬آيي ٬٭بٝ ٰ٩بث ٤اّتوشاك دس دادروبٯ فوب٥ح ٞ٩وشس دس ٩وبدٯ ٝ 59وب٭ٴ٫
اعت.
( يادِ 172
٪١يغيٴ ٫پظ اص سعيذري ،تق٪ي ٨خٴد سا ثٰ فوٴست ٩غوتٮذ ٳ ٩غوتذ ٣اّوص٩ ٧وي٭٪بيوذ.
تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫اص عٴي ٩شجِ ثجت ثٰ ٩تٞبمي ب ثٰ ىشٙي ٬اختصٗ اثصٓ ؽوذٯ ٳ ٍوشٗ 61
سٳص اص تبسيخ اثصٓ ٝبث ٤اّتشاك دس دادروبٯ فوب٥ح ٞ٩وشس دس ٩وبدٯ ٝ 59وب٭ٴ ٫اعوت .دس ايو ٬فوٴست
ْ٩تشك ثٰ تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫ثبيذ ٩جٖ٦ي سا ثٰ ؽش ٩ز١ٴس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب ،ثٰ ّٮٴا ٫ٳديْوٰ
دس فٮذٳ ٛدادرغتشي رزاؽتٰ ٳ سعيذ آ ٫سا م٪ي ٰ٪دادخٴاعت خٴد ٭٪بيوذ .اص ٩ج٦ؤ ٩ضثوٴس دس
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فٴستي ْ٩ ٰ١تشك ٩ل٢ٴ ٧ثٰ ثيحٞي ؽوٴد ،خغوبست ىوشٗ پشداخوت ؽوذٯ ٳ چٮب٭چوٰ ىوشٗ
ثيؼ اص ٩ج٩ ٔ٦ز١ٴس خغبست ديذٯ ثبؽذ ،ثشاي ٩بصاد ثٰ دادربٯ ٩ز١ٴس سجٴُ خٴاٱذ ١شد).
تبصرِ -1دس فٴستي  ٰ١اٍٲبس٭ب ٰ٩تغ٦ي٪ي ثٰ ٱش د٥ي٦ي ٩ٮتٲي ثٰ ثجت اختشاُ ٭ؾٴد ٩جب ٔ٥پشداختوي
اص اي ٬ثبثتٝ ،بث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  -2دس فٴست سد اّتشاك دس ٪١يغيٴ،٫ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ اّتشاك ٝبث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ - 3دس فٴستي ْ٩ ٰ١تشك ٞ٩ي ٨ايشا ٫٭جبؽذ٩ ،ٲ٦تٱبي ٩ز١ٴس دس اي٩ ٬بدٯ ثوٰ دٳ ثشاثوش اٙوضايؼ
٩ييبثذ.
يادِ 61
دس فٴست دسخٴاعت اثيب ٣رٴاٱي٭ب ٰ٩اختشاُ ،ري٭٩ ِٚيتٴا٭ذ ثب اثجبت ي٢ي اص ٩ٴاسد ٩ز١ٴس دس ٩بدٯ 18
ٝب٭ٴ ٫دادخٴاعت خٴد سا تغ٦ي ٨دادربٯ فب٥ح ٞ٩وشس دس ٩وبدٯ ٝ 59وب٭ٴ ٫٭٪بيوذ .دادخٴاعوت اثيوب ٣ثبيوذ
ٱ٪شاٯ ٩ذاس ٟري ٤ثبؽذ:
 – 1اف ٤يب سٳ٭ٴؽت ٩قذ٦١ ٛيٰ اعٮبد ٳ ٩ذاس ٩ ٟجت ادّبي اثيب٣؛
 -2سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٳديْٰ تغ٦ي ٨دادخٴاعت اثيب ٣ثوٰ دادروبٯ ،ثوٰ ؽوش ٩وز١ٴس دس جوذٳ٣
ٱضيٮٰٱب؛
 -3ٳ١ب٥ت٭ب ،ٰ٩دس فٴستي  ٰ١دادخٴاعت تٴعو ٳ١ي ٤تغ٦ي ٨ؽٴد.

يادِ 62
ٱشربٯ ثجت اختشاُ ثبى ٤ؽٴد ،اص تبسيخ ثجت ثبى ٤تٞ٦ي ٩يؽٴد .سأي ٭ٲبيي دادربٯ ثٰ ٩شجِ ثجت اثوصٓ
٩يرشدد ٳ ٩شجِ ٩ز١ٴس آ ٫سا ثجت ٳ ثٰ ٱضيٮٰ ٩ل٢ٴ ،ٰ٥٧آرٲي ٩شثٴه ثٰ آ ٫سا دس اٳ٥يٙ ٬شفت  ٬٢٪٩دس
سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ٩ٮتؾش ٩ي١ٮذ٩ .ل٢ٴ٩ ٰ٥٧وي تٴا٭وذ ٩خوبسد ٩ضثوٴس سا دس جوضء خغوبست اص ٩ل٢وٴ٦ّ ٧يوٰ
 ٩يب٥جٰ ١ٮوذ .آرٲوي ٩وز١ٴس ؽوبّ ٤٩ٮوٴا ٫اختوشاُ ٳ ر١وش خصفوٰاي اص ٚ٩وبد سأي ٭ٲوبيي دادروبٯ دس ايو٬
خقٴؿ خٴاٱذ ثٴد.

فصم ْفتى :اظٓارَايّ بیٍانًههي طبق يعاْذِ ًْكاري در ثبت اختراعات
يادِ 63
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثي٬ا٦٦٪٥ي  ٰ١ىجْ٩ ٜبٱذٯ ٱ٢٪بسي دس ثجت اختشاّبت اص عوٴي اتجوبُ ايشا٭وي يوب ٞ٩ي٪وي ٬دس
ايشا ٫تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت ٩يرشدد٩ ،شجِ ثجت ثٰ ّٮٴا ٫اداسٯ ٩جذا ّ ٤٪خٴاٱذ ٭٪ٴد.
يادِ 64
دس فٴستي  ٰ١دس اٍٲبس٭بٰ٩ٱبي ثي٬ا٦٦٪٥ي ،ايشا ٫ثٰ ّٮٴا١« ٫ؾٴس تْيي ٬ؽوذٯ» ٳ «١ؾوٴس ٩ٮتخوت»
جٲت ثجت ثوي ٬ا٦٦٪٥وي ْ٩شٙوي ؽوذٯ ثبؽوذ٩ ،شجوِ ثجوت مو ٬٪سّبيوت تؾوشيٚبت ٞ٩وشس دس ْ٩بٱوذٯ ٳ
آيي٬٭ب٩ ٰ٩شثٴه تٞبمبي ثجت اختشاُ سا ىجٝ ٜب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي٬٭ب٩ ٰ٩ٴسد ثشسعي ٝشاس خٴاٱذ داد.
يادِ 65
ّصٳٯ ثش ٱضيٮٰٱبيي  ٰ١ثشاي ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ي ىجْ٩ ٜبٱذٯ ٳ آيي٬٭ب٩ ٰ٩شثٴه پشداخت ٩يروشدد ،جٲوت
ثشسعي اٍٲبس٭ب ٰ٩ثي٬ا٦٦٪٥ي ٳ ٩ذاس ٟآ ،٫ٱضيٮٰاي ىج ٜجذٳ ٣ٱضيٮٰٱب دسيبٙت خٴاٱذ ؽذ .دس فٴست
تأييذ اٍٲبس٭ب ،ٰ٩چيٴ٭يي اسعب ٣آ ٫ثٰ دٙتش ثي٬ا٦٦٪٥ي ٳ ٱضيٮٰٱبي ٩شثٴه ثوٰ ّٲوذٯ ٩تٞبموي خٴاٱوذ
ثٴد.
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فصم ْ:تى ْ :سيُّْا
يادِ 66
ثب تٴجٰ ثٰ ٩بدٯ ٝ 16ب٭ٴ ،٫اّتجبس رٴاٱي ٭ب ٰ٩اختوشاُ ثيغوت عوب ٣اص توبسيخ تغو٦ي ٨اٍٲبس٭ب٩وٰ اعوت.
ثشاي ح ٌٚاّتجبس رٴاٱي٭ب ٰ٩ثبيذ ،ٱضيٮٰاي عبال٭ٰ ٍشٗ دٳ٩بٯ ٝج ٤اص ا٭ٞنبي ي ٠عب ٣اص تبسيخ تغ٦ي٨
اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ٱش عب ٣ثْذ اص آ ٫ثٰ ٱ٪ي ٬تشتيت تب تبسيخ اّتجبس رٴاٱي٭ب ،ٰ٩ىج ٜجوذٳ ٣ٱضيٮوٰٱوب تبديوٰ
رشدد ٳاال ثجت اختشاُ اص دسجٰ اّتجبس عبٝو خٴاٱذ ؽذ.
ارش ٩ب ٠٥اختش اُ يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي تب ؽؼ ٩بٯ پظ اص ا٭ٞنبي ٩ٴّوذّ ،وصٳٯ ثوش ٱضيٮوٰ عوبال٭ٰ
جشي ٰ٪اي ْ٩بد ٣٭ق٘ ٱضيٮٰ عبال٭ٰ اختشاُ سا پشداخت ٭٪بيذ ثجت اختوشاُ ثوٰ اّتجوبس خوٴد ثوبٝي خٴاٱوذ
٩ب٭ذ.

آییٍ َايّ اجرایی ثبت طرح ْای صُعتي

فصم أل :تسهیى ،اصالح ،استرداد ،اَتقال ٔ ثبت اظٓارَايّ
يادِ 67
ثجت ىش فٮْتي ٩غت٦ض ٧تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت اعت.
يادِ 68
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ىش فٮْتي ثبيذ دس  2٭غخٰ ٳ دس ٙش٩ ٧خقٴؿ (ه –  )1ٳ ثٰ صثبٙ ٫بسعي تٮَي٨
ؽذٯ ٳ پظ اص ر١ش تبسيخ ،تٴعو ٩تٞبمي يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي ا٩نبء ؽٴد.
تبصرِ – دس فٴستي  ٰ١اعٮبد م٪ي ٰ٪اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ عبيش اعٮبد ٩شثٴه ،ثٰ صثوب ٫دييوشي ٕيوش اص ٙبسعوي
ثبؽذ ،اسائٰ اف٩ ٤ذاس٩ ٟٴسد ٭يبص ٱ٪شاٯ ثب تشجّ ٰ٪بدي ١ب ٤٩آ٫ٱب ا٥ضا٩ي اعوت٩ ،وِر٥و ٠اروش
تشج١ ٰ٪ب ٤٩اي٩ ٬ذاس ٟثشاي ٩تٞبمي ٩يغش ٭جبؽذ ٩يتٴا٭ذ خصفٰ آ٫ٱب سا ثٰ ٙبسعي م٪يٰ٪
٭٪بيذ٩ .شجِ ثجت دس فٴست ٥ضٳ٩ ٧ي تٴا٭ذ دس جشيب ٫ثشسعي اٍٲبس٭ب٩وٰ ،تشج٪وٰ سعو٪ي ٩وذاسٟ
٩ز١ٴس سا ٩يب٥جٰ ١ٮذ .چٮب٭چٰ افيصحبت ٙٮبٳسي ٳ ّ٪٦ي ثٰ ١بس سٙتوٰ دس اعوٮبد ٩وز١ٴسْ٩ ،وبد٣
ٙبسعي ٭ذاؽتٰ ثبؽٮذ ،ر١ش ٱ٪ب ٫افيصحبت ٚ١بيت ٩ي١ٮذ.
يادِ 69
٩تٞبمووي ثبيووذ اٍٲبس٭ب٩ووٰ ثجووت ىووش فووٮْتي سا ثووٰ فووٴست حنووٴسي يووب ثووب پغووت عٚبسؽووي ٳ يووب
دسچبسچٴة ٩بدٯ  161اي ٬آيي ٬٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ .تبسيخ ٳفٴ ٣اٍٲبس٭ب ٰ٩يب تبسيخ دادٯ پيب،٧
تبسيخ اٍٲبس٭ب ٰ٩تٞ٦ي ٩يرشدد.
(يادِ 167
٩شجِ ثجت  ٘٦٢٩اعت ثب تجٲيض ا٢٩ب٭بت ٙٮي ٭غجت ثٰ ا٢٥تشٳ٭ي٢ي ١شد٦١ ٫يٰ ٩شاح ٤اّو٨
اص ثجت داخ٦ي يب ثي٬ا٦٦٪٥ي اختشاّبت ،ىش ٱوبي فوٮْتي ٳ ّصئو ،٨اص ٝجيو ٤تغو٦ي ،٨ثشسعوي،
افص ٳ ثجت اٍٲبس٭ب ،ٰ٩ا٭تؾبسآرٲي ٳ ثجت اي٩ ٬ب٢٥يتٱب ٳ ت٪ذيذ اّتجوبس آ ٫يوب اّ٪وب ٣ٱشرٴ٭وٰ
تٖييشات ٳ ا٭تٞبالت ٳ ٱ٪چٮي ٬پشداختٱبي ٞ٩شس ،اٝذا٩بت ٞ٩تني سا ٪ْ٩ٴ ٣داسد.
تبصرِ – تجبد ٣اىصّبت ٩شثٴه ثٰ ثجت اختشاّبت ،ىش ٱبي فٮْتي ٳ ّصئ ٨ثب عبص٩ب٫ٱوب ٳ ٩ذعغوبت
ريسثو ٩يتٴا٭ذ ثٰ فٴست ا٢٥تشٳ٭ي٢ي ا٭جب ٧ؽٴد).
يادِ71
اٍٲبس٭ب ٰ٩ىش فٮْتي ثبيذ حبٳي ٭٢بت صيش ثبؽذ:
 -1اع ،٨٭ؾب٭ي١ ،ذپغتي ،ؽ٪بسٯ ٦٩ي ،تبثْيت ٳ ع٪ت ٩تٞبمي يب ٭٪بيٮذٯ ٝوب٭ٴ٭ي ٳي ٳ
دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ؽخـ حٞٴٝي اعوت ،ر١وش ٭وب ،٧٭وٴُ ْٙب٥يوت ،اٝب٩تيوبٯ٩ ،لو ٤ٳ
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ؽ٪بسٯ ثجت ،تبثْيت٩ ،ش١ض اف٦ي ٳ ّٮذا٦٥ضٳ ٧ٱش ؽٮبعٰ دييش ا٥ضا٩ي اعت؛
 -2اع ،٨اٝب٩تيبٯ ٳ ١ذ پغتي ؽخـ يب اؽخبفي  ٰ١فصحيت دسيبٙت اثوصٓٱوب دس ايوشا ٫سا
داس٭ذ ،دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ٞ٩ي ٨ايشا ٫٭جبؽذ؛
 -3اع ٨ٳ اٝب٩تيبٯ ىشا دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ٱ٪ب ٫ىشا ٭جبؽذ؛
 -4ر١ش ١بال ٳ ىجٰٞاي ٩ ٰ١تٞبمي دسخٴاعت ثجت ىش ثشاي آ ٫سا داسد؛
 -5تبسيخ٩ ،ل ٤ٳ ؽ٪بسٯ اٍٲبس٭ب ٰ٩يب رٴاٱي٭ب ٰ٩ىش فٮْتي دس خبسد ،دس فٴست دسخٴاعوت
حٜتٞذ٧؛
 -6تْيي ٬م٪بئ.٨
تبصرِ  – 1دس فٴست تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ عبيش اعٮبد ٩شثٴه تٴعو اؽوخبؿ حٞوٴٝي ،ا٩نوبء آ٫ٱوب اص
ىشٗ اؽخبؿ ٩جبص ،مشٳسي اعت.
تبصرِ  -2اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٩تٞبمي ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾٴس ّصٳٯ ثشٙبسعي ثبيذ ثٰ حشٳٗ التي ٬ثبؽذ ٳ ثوب
ٱ٪ب ٫حشٳٗ ٭يض ثجت ٳ آرٲي ؽٴد.
يادِ 71
دٳ يب چٮذ ىش فٮْتي ٩شثٴه ثٰ ي ٠ىج ٰٞاص ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي ٳ يب ثٰ ي٩ ٠ج٪ٴّٰ يب تش١يجي اص
اجضاء  ،ٳ٥ٴ ٩شثٴه ثٰ ىجٞبت ٩خت ٘٦چٮب٭چٰ ثب ٱ ٨اعتْ٪ب ٣رشد٭ذ ،سا ٩يتٴا ٫دس ي ٠اٍٲبس٭بٝ ٰ٩يذ ٳ ثٰ
٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪ٴد.
يادِ 72
دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ،دٳ اٍٲبس٭ب ٰ٩داساي ىش ٱبي فٮْتي ٩ؾوبثٰ سا دس يو ٠توبسيخ تغو٦ي ٨٭٪بيوذ،
ثٮبثٰ دسخٴاعت ٩تٞبمي٩ ،شجِ ثجت ٩يتٴا٭ذ ي٢ي اص اٍٲبس٭بٰ٩ٱب سا ثٰ ّٮوٴا ٫ىوش فوٮْتي افو٦ي ٳ
دييشي سا ثٰ فٴست ىش فٮْتي ٩ت ٨٪ثپزيشد.
يادِ 73
٩ذاس ٟصيش ثبيذ م٪ي ٰ٪اٍٲبس٭ب ٰ٩ؽٴ٭ذ:
٩ -1ذاس ٩ ٟجت ٱٴيت ٩تٞبمي ٳ ىشا ؛
٩ -2ذاس ٟ٭٪بيٮذري ،دس فٴستي  ٰ١تٞبمب تٴعو ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ثٰ ّ ٤٪آيذ؛
 -3ارش ىش فٮْتي دٳ ثْذي ثبؽذ ،پٮج ٭٪ٴ٭ٰ اص ؽ ٤٢يب تقٴيش رشاٙي٢ي يب پٮج ٭٪ٴ٭ٰ اص ىش
تشعي ٨ؽذٯ ثٰ ّٮٴا ٫٭٪ٴ٭ٰ؛
 -4ارش ىش فٮْتي عٰ ثْذي ثبؽذ ،پٮج ٭٪ٴ٭ٰ اص ؽ ٤٢يب تقٴيش رشاٙي٢وي يوب پوٮج ٭٪ٴ٭وٰ اص
ىش تشعي ٨ؽذٯ اص ت٪ب٩ي جٴا٭ت ىش ؛
 -5دس ىش فٮْتي عٰ ثْذي٩ ،شجوِ ثجوت ٩وي تٴا٭وذ ٩وب١تي اص آ ٫سا ثوٰ ٱ٪وشاٯ اٍٲبس٭ب٩وٰ
دسخٴاعت ٭٪بيذ .ا٭ذاصٯ ٩ب١تي ٩ ٰ١تٞبمي اص ٩ذ ٣ىش خٴد اسائٰ ٩ويدٱوذ ،ثبيوذ حوذا ١ش
 21×21×21عووب٭تي ٩تووش ٳ ٳص ٫آ ٫حووذا ١ش ١ 2ي٦ووٴرش ٧ٳ اص ٩ووبدٯاي ثووبدٳا ٧ٳ ٕيشٙبعووذ
ؽذ٭ي ثبؽذ .ؽ٤٢ٱبي رشاٙي٢ي ٳ تشعي ٨ؽذٯ ثبيذ حذا ١ش دس اثْبد  11×21عب٭تي ٩تش
ثٴدٯ ٳ ٝبث ٤٭قت ثش چٲبس فٚلٰ ٞ٩ٴا دس ٝيِ  A4ٳ ثب جٴٱش ٩ؾ٢ي ثبؽذ؛
 -6دسخٴاعت ١تجي ثٰ تأخيش ا٭ذاخت ٬ا٭تؾبس آرٲي ثجوت ىوش فوٮْتي ٳ تْيوي٩ ٬وذت آ ،٫دس
فٴست ت٪بي٤؛
 -1دسخٴاعت ١تجي ٩جٮي ثش ّذ ٧ر١ش اع ٨ىشا  ،چٮب٭چٰ ىشا ٭خٴاٱذ اع ٨ٳي ر١ش ؽٴد؛
 -8سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰ اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ دس فٴستي  ٰ١اٍٲبس٭ب ٰ٩ؽب ٤٩دٳ يب چٮذ ىوش
فٮْتي اعت ،سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱبي امبٙي؛
٩ -9ذاس٩ ٟشثٴه ثٰ ح ٜتٞذ ٰ١ ٧ثبيذ ٱ٪ض٩ب ٫ثب تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩يوب حوذا ١ش ٍوشٗ  15سٳص اص
آ ٫تبسيخ تغ٦ي ٨ؽٴد.
تبصرِ  -1ىش چبپ ؽذٯ اؽ٢ب ٣ٳ تقبٳيش رشاٙي٢ي يب تشعوي ٨ؽوذٯ٩ ،ٴموٴُ ثٮوذٱبي  3ٳ ٙ 4وٴ،ٛ
ثبيذ حذا ١ش دس اثْبد  21×21عب٭تي ٩تش ثبؽوذ ٳ دس آ ٫س٭يوي ثوٴد ٫يوب ٭جوٴد ٫اؽو٢ب ٣ٳ تقوبٳيش
تقشيح رشدد.
تبصرِ  -2دس فٴست اسائٰ ٩ب١تي اص ٩ذ ٣ىش ٩ ،شجِ ثجت ٩يتٴا٭ذ ٩ب١ت ٩ضثٴس سا ٪٩ٲٴس ثٰ ٩ٲش ٳ توبسيخ
٭٪ٴدٯ ثٰ ٩تٞبمي اّبدٯ ٭٪بيذ.
تبصرِ  -3دس ٙشمي  ٰ١اٍٲبس٭ب ٰ٩حبٳي ىش ٱبي فٮْتي ٩تْذد ثبؽذ ،تقبٳيش يب اؽ٢ب ٣يب ٩ذ٣ٱوب ثوٰ
فٴست جذارب٭ٰ اسائٰ ؽذٯ ٳ ثٰ ٳعي ٰ٦ؽ٪بسٯ اص ي٢ذييش ٩ت٪بيض ٩يرشد٭ذ.
يادِ 74
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دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ىج٩ ٜبدٯ ٝ 9ب٭ٴ ،٫دسخٴاعت ح ٜتٞذ١ ٧شدٯ ثبؽذ ،ٱٮيب ٧تٞبمبي ثجت ىش
فٮْتي ثبيذ دسخٴاعت خٴد سا  ٰ١حب١ي اص اي ٬ح ٜثبؽذ ،ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ .ايو ٬دسخٴاعوت
ثبيذ ٩ؾت ٤٪ثش ٭٢بت صيش ثبؽذ:
 -1تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي؛
 -2ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي ٩شتجو ثب اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي؛
١ -3ؾٴس يب ١ؾوٴسٱبيي ١وٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ افو٦ي دس آ٭جوب تغو٦ي ٨ؽوذٯ اعوت ٳ چٮب٭چوٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ
٩ٮيٰٞاي يب ثي٬ا٦٦٪٥ي ٩جٮبي ح ٜتٞذ ٧ثبؽذ ،ر١ش ٩أخز آ.٫
يادِ 75
دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ٩ذّي دٳ يب چٮذ اٍٲبس٭ب ٰ٩پيؾي ٬ثبؽذ٩ ،ذت ح ٜتٞذ ٧اص ص٩بٞ٩ ٫ذ٧تشي٬
آ٫ٱب ٩لبعجٰ ٩يؽٴد.
يادِ 76
٩ذت ص٩ب ٫ح ٜتٞذ ٧دس ثجت ىش فٮْتي٩ 6 ،بٯ اص تبسيخ تغو٦ي ٨اٍٲبس٭ب٩وٰ افو٦ي خٴاٱوذ ثوٴد .دس
اي٩ ٬ٴسد سٳص تغ٦ي ٨جضء ٩ذت ٩لغٴة ٭خٴاٱذ ؽذ ٳ ارش آخشي ٬سٳص ٩قبدٗ ثوب سٳص تْييو ٤ثبؽوذ ،ايو٬
٩ذت تب آخشي ٬عبّت اٳ٥ي ٬سٳص اداسي ثْذ اص سٳص تْيي٩ ٤لبعجٰ خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 77
اعتٚبدٯ اص ٩ٲ٦ت اسٙبٝي ٞ٩شس دس ثٮذ ٱو ٩بدٯ ٝ 4ب٭ٴ ٫ثوشاي ثجوت ىوش فوٮْتي ،ثوب ا٭جوب ٧تٖييوشات
الص٩ ،٧ؾ٪ٴٞ٩ ٣شسات ٩بدٯ  26اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩خٴاٱذ ثٴد.
(يادِ 26
اعتٚبدٯ اص ٩ٲ٦ت اسٙبٝي ٞ٩شس دس ثٮذ ٱو ٩بدٯ ٝ 4ب٭ٴ ٫اص ج ٰ٦٪٭بٍش ثش ٩ٴاسد صيش اعت:
 -3اٙؾبء ثٰ د٥ي ٤يب دس ٭تيجٰ عٴء اعتٚبدٯ اؽوخبؿ ثب٥وي يوب ريحوٝ ٜج٦وي ٩تٞبموي ا٭جوب٧
ؽذٯ ثبؽذ؛
 -4اٙؾبء دس ٭تيجوٰ ؽوش١ت دس يو ٠٭٪بيؾويبٯ سعو٪ي ثبؽوذ ١وٰ دس ايوٙ ٬وشك ٩تٞبموي ثبيوذ
رٴاٱي ؽش١ت دس اي ٬٭٪بيؾيبٯ سا  ٰ١ثوٰ تأييوذ ٩غوئٴال ٫ريسثوو سعويذٯ ٱ٪وشاٯ ثوب دسد ايو٬
٩ي٦ت  ٰ١اختشاُ ٞٙو دس ٭٪بيؾيبٯ ٩وز١ٴس ثوٰ ٭٪وبيؼ رزاؽوتٰ ؽوذٯ اعوتٍ ،وشٗ  31سٳص اص
تبسيخ تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ.
تجقشٯ – ٩ٮَٴس اص ٭٪بيؾيبٯ سع٪ي ٭٪بيؾويبٱي اعوت ١وٰ تٴعوو دٳ٥وت يوب اداسات ريفوص
داخ٦ي تؾ٢ي٩ ٤ي ؽٴد ٳ يب تٴعو دٳ٥ت يب اؽخبؿ ريفص دس ي١ ٠ؾٴس ّنوٴ ١ٮٴا٭غويٴ٫
پووبسيظ ٳ دس عوويح ثووي٬ا٦٦٪٥ووي ثشرووضاس ٩وويرووشدد .دس ٙووشك اخيووش رووٴاٱي ٩غووذٳال ٫ريسثووو
٭٪بيؾيبٯ سع٪ي ثبيذ ثٰ تأييذ ٭٪بيٮذريٱبي ج٪ٲٴسي اعص٩ي ايشا ٫سعيذٯ ثبؽذ).

يادِ 78
٩تٞبمي ٩ي تٴا٭ذ تب ٝج ٤اص ثجت ىش فٮْتي ،اٍٲبس٭ب٩وٰ خوٴد سا افوص ١ٮوذ٩ ،ؾوشٳه ثوش ايٮ٢وٰ اص
حذٳد اٍٲبس٭ب ٰ٩٭خغت تجبٳص ٭ٮ٪بيذ .دسخٴاعت افص ثب پشداخت ٱضيٮٰ ٞ٩شس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب ا٭جوب٧
٩يپزيشد.
يادِ 79
٩تٞبمي يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي اٳ دس ٱش ص٩بٝ ٫ج ٤اصثجت ىش فٮْتي ٩يتٴا٭ذ م ٬٪تغ٦ي ٨دسخٴاعت
١تجي ثٰ ٩شجِ ثجت ،اٍٲبس٭ب ٰ٩خٴد سا ٩غتشد داسد.
دسفٴست اعتشداد اٍٲبس٭ب ،ٰ٩ٱضيٮٰٱبي پشداختي ٩غتشد ٭خٴاٱذؽذ.
يادِ 81
ا٭تٞب ٣ح٩ ٜب٢٥يت ٭بؽي اص تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩يب اّيوبي ٱشرٴ٭وٰ اجوبصٯ ثٲوشٯثوشداسي اص آ ٫ثبيوذ ثوٰ
دسخٴاعت ١تجي ٱش ري ٭ ِٚثٰ ٩شجِ ثجت اّص ٧ٳ دس پشٳ٭ذٯ ٩شثٴه دسد رشدد .اّ٪ب ٣اي ٬تٖييش ٩ٮٴه ثوٰ
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پشداخت ٱضيٮٰ ٞ٩شس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 81
٩شجِ ثجتٞ٩ ،ذ٩تبً فلت تٮَي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩سا اص ٥لبً ؽٮبعبيي ٱٴيت ٩تٞبمي ٳ ٭٪بيؼ رشاٙي٢ي
ىش فٮْتي ٩ٴسد سعيذري ٝشاس دادٯ ٳ پوظ اص ٳاسد ٭٪وٴد ٫اٍٲبس٭ب٩وٰ دس دٙتوش ثجوت ،٭غوخٰ دٳ ٧آ ٫سا
ٱ٪شاٯ ثب م٪بئ ٰ١ ٨داساي ٱ٪ب٩ ٫ؾخقبت ٭غخٰ اف٦ي اعت ثْذ اص ا٩نب ٳ ٩ٲش ٳ ٝيذ تبسيخ (عبّت،
سٳص٩ ،بٯ ٳ عب )٣ٳفٴ ٣آ ٫ثب ت٪ب ٧حشٳٗ ،ثٰ ّٮٴا ٫سعيذ ثٰ ٩تٞبمي ٩غتشد خٴاٱذ ١شد.
تبصرررِ – دس خقووٴؿ اٍٲبس٭ب٩ووٰٱووبيي ١ووٰ ثووب پغووت عٚبسؽووي اسعووب٩ ٣وويؽووٴ٭ذ ،دسفووٴست ثجووت
اٍٲبس٭ب ٰ٩ٱوب ،٭غوخٰ دٳ ٧آ ٫ٱوب ٱ٪وشاٯ ثوب مو٪بئ ٨تٴعوو ٳ ثوٰ ٱضيٮوٰ ٩شجوِ ثجوت ثوب پغوت
عٚبسؽي ،ثٰ ّٮٴا ٫سعيذ ثٰ ٩تٞبميب٩ ٫غتشد خٴاٱذ ؽذ .دس فٴست ّذ ٧ثجت ٭يض ٩شاتت ثوٰ
ٱ٪ي ٬تشتيت ثٰ اىصُ ٩تٞبميب ٫خٴاٱذ سعيذ .پبعخ اٍٲبس٭بٰ٩ٱبي ٳافو ٰ٦دس چوبسچٴة ٩وبدٯ
 161اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩ثٰ فٴست ا٢٥تشٳ٭ي٢ي خٴاٱذ ثٴد.

فصم دٔو :بررسي اظٓارَايّ ٔ ثبت طرح صُعتي
يادِ 82
٩شجِ ثجت ٍشٗ  61سٳص اص تبسيخ ٳفٴ ،٣اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ م٪بئ ٨آ ٫سا اص ٥لبً سّبيت جٮجٰٱبي ؽ٦٢ي ٳ
عبيش ؽشايو ٞ٩شس دس ٝب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي ٬٭ب ٰ٩ٳ ٱ٪چٮي ٬تيجي ٜىج ٰٞيوب ىجٞوبت اّص٩وي ثوب ىجٞوٰثٮوذي
ثي٬ا٦٦٪٥ي٩ ،ٴسد ثشسعي ٝشاس ٩يدٱذ.
يادِ 83
٩شجِ ثجت چٮب٭چٰ پظ اص ثشسعي ،ايشادات ٳ ٭ٴاٝقي سا دس اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ مو٪بئ ٨آ٩ ٫ؾوبٱذٯ ٭٪بيوذ،
٩ش اتت سا ثٰ فٴست ٢٩تٴة ٳ ثب ٝيذ جضييبت ثٰ ٩تٞبمي اثصٓ تب ٍشٗ ٩ٲ٦ت ٞ٩شس دس اي ٬آيي ٬٭ب ٰ٩اٝوذا٧
ثٰ س ِٙ٭ٞـ ٭٪بيذ.
چٮب٭چٰ ٩تٞبمي دس ٩ٲ٦ت ٞ٩شس ٝب٭ٴ٭ي ثٰ ٱش ّ٦تي ٭تٴا٭ذ ٭ٞبيـ اّص٩ي سا س ِٙ٭٪بيذ٩ ،شجِ ثجوت
اٍٲبس٭ب ٰ٩سا سد ٳ ٩شاتت سا ١تجبً ثب ر١ش ّ٦ت يب ّ ٤٦سد ثٰ ٩تٞبمي ثجت اثصٓ خٴاٱذ ١شد.
تبصرِ ٩ -ٲ٦ت س ِٙ٭ٞـ ثشاي ٩تٞبميب ٫ايشا٭ي تب  31سٳص ٳ ثشاي ٩تٞبميبٞ٩ ٫ي ٨خبسد اص ١ؾٴس توب
 61سٳص اص تبسيخ اثصٓ ٩لبعجٰ ٩يؽٴد.
يادِ 84
ىش ٱبي فٮْتي صيش ٝبث ٤ح٪بيت ٭يغتٮذ:
 -1ىش ٱبيي  ٰ١جذيذ يب افي ٤٭جبؽٮذ؛
 -2ىش ٱبيي  ٰ١تٮٲب دس ٭تيجٰ ّ٢٦٪شد ٙٮي ٩لقٴ ٣ايجبد ٩يؽٴ٭ذ؛
 -3ىش ٱبي حبٳي ٭٪بدٱب يب ٭ؾب٫ٱبي سع٪ي؛
 -4ىش ٱبي ٩خب ٘٥٭َ٪ّ ٨ٴ٩ي يب اخص ٛحغٮٰ.
ىش فٮْتي جذيذ ثب سّبيت ٚ٩بد ٩بدٯ ٝ 21ب٭ٴ ،٫ىشحي اعت ٝ ٰ١ج ٤اص تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ يب ٝج٤
اص تبسيخ ادّبي ح ٜتٞذ ،٧ٱ٪ب٭ٮذ آ ٫ثٰ ّ٪ٴّ ٧شمٰ ٭ؾذٯ ثبؽذ.
ىش فٮْتي دس فٴستي افي٩ ٤لغٴة ٩يؽٴد  ٰ١ثٰىٴس ٩غت ٤ٞتٴعو ىشا پذيذ آ٩ذٯ ٳ ١پي ٳ
ت٦ٞيذ ىش ٱبي ٩ٴجٴد ٭جبؽذ ،ثٰ ٭لٴي  ٰ١اص ديذ ي١ ٠بسثش آربٯ٩ ،تٚبٳت اص ىش ٱبيي ثبؽذ ١وٰ ٝوجصً دس
اختيبس ّ٪ٴٝ ٧شاس رشٙتٰ اعت.
يادِ 85
ٱشربٯ تٞبمبي ثجت ىش فٮْتي ٩ٴسد پزيشػ ٩شجِ ثجت ٝشاس ريوشد٩ ،شاتوت ١تجوبً ثوٰ ٩تٞبموي اّوص٧
ؽذٯ ٳ ٳي ثبيذ ٍشٗ  31سٳص پظ اص تبسيخ اّص ،٧جٲت پشداخت ٱضيٮٰٱبي ٩شثٴه ثٰ ثجت ىش فٮْتي ٳ
ا٭تؾبس آرٲي ٩ٴمٴُ ٩بدٯ  86اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩اٝذا ٧٭٪بيذ .دس فٴست ّذ ٧پشداخت ٱضيٮٰٱب دس ٩ٲ٦ت ٞ٩وشس
ٙٴ ،ٛاٍٲبس٭ب١ ٰ٩ب ٨٥ ٫ي ٬٢تٞ٦ي ٩ي رشدد .ايو٩ ٬ٲ٦وت ثوشاي ٩تٞبمويبٞ٩ ٫وي ٨خوبسد اص ١ؾوٴس  61سٳص
٩يثبؽذ.
يادِ 86
٩شجِ ثجت پظ اص ثجت ىش فٮْتي٩ ،شاتت سا ٍشٗ  31سٳص جٲت اىوصُ ّ٪وٴ ٧دس سٳص٭ب٩وٰ سعو٪ي
آرٲي ٩ي٭٪بيذ .آرٲي ٩ضثٴس ؽب٩ ٤٩ٴاسد صيش ٩يثبؽذ:
 -1ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ اٍٲبس٭بٰ٩؛
 -2ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت ىش فٮْتي؛
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 -3اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ىشا ٩يش آ ٰ١ ٫ىشا ١تجبً دسخٴاعت ١ٮذ  ٰ١٭ب٩ؼ ر١ش ٭ؾٴد؛
 -4اع ٨ٳ اٝب٩تيبٯ ٩تٞبمي يب ٭٪بيٮذٯ ٳي؛
 -5ر١ش ١بال ٳ ىجٰٞاي  ٰ١ىش ٩ٴسد تٞبمب ٩شثٴه ثٰ آ٩ ٫يثبؽذ؛
 -6تْيي ٬تبسيخ٩ ،ل ٤ٳ ؽ٪بسٯ ح ٜتٞذ ،٧دس فٴست ٳجٴد؛
 -1تقٴيش يب تقبٳيشي  ٰ١ىش سا ْ٩شٙي ١ٮذ ٳ تقشيح ثٰ س٭يي يب ٕيشس٭يي ثٴد ٫تقٴيش؛
 -8اؽبسٯ ثٰ ٩ب١ت ىش  ،دس فٴست اسائٰ؛
٩ -9ذت اّتجبس ثجت.
تبصرِ -ٱشربٯ دسخٴاعتي ىج٩ ٜبدٯ ٝ 25ب٭ٴ ٫اسائٰ ؽذٯ ثبؽذ ،پظ اص ثجت ىش فٮْتي ،٭٪ٴ٭ٰ ىش
ٳ ٚ٩بد اٍٲبس٭ب٩ ٰ٩ٮتؾش ٭٪يؽٴد .دس اي ٬فٴست ٩شجِ ثجت ،ي ٠آرٲي حبٳي تأخيش ا٭تؾبس ىش
فٮْتي ٩ز١ٴس ٳ اىصّبت ٩شثٴه ثٰ ٱٴيت٩ب ٠٥ىش ثجت ؽذٯ ٳ تبسيخ تٮَي ٨اٍٲبس٭ب٩وٰ ٳ ٩وذت
تووأخيش ٩ووٴسد دسخٴاعووت ٳ عووبيش ا٩ووٴس مووشٳسي سا ٩ٮتؾووش ٩ووي١ٮووذ .پووظ اص ا٭ٞنووبء ٩ووذت تووأخيش
دسخٴاعت ؽذٯ٩ ،شجِ ثجت آرٲوي ىوش فوٮْتي ثجوت ؽوذٯ سا فوبدس ٳ ثوشاي ا٭تؾوبس تغو٦ي٨
سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي خٴاٱذ ١شد .ٱضيٮٰ ا٭تؾبس آرٲيٱبي ٩وز١ٴس دس ايو ٬تجقوشٯ ثوٰ ّٲوذٯ ٩تٞبموي
ثجت ىش فٮْتي خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 87
ثجت ىش فٮْتي ثب ٝيذ ٩شاتت صيش ٳ ىجٙ ٜش( ٧ه –  )2دس دٙتش ثجت ىش فٮْتي ا٭جب٩ ٧يپزيشد:
 -1تبسيخ ١ب( ٤٩عبّت،سٳص٩ ،بٯ ٳ عب )٣ٳ ؽ٪بسٯ ثجت اٍٲبس٭بٰ٩؛
 -2تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ ثجت ىش فٮْتي؛
 -3اعب٩ي ١بالٱب ٳ ىجٞبتي  ٰ١ىش فٮْتي ثشاي آ٫ٱب اختيبس ؽذٯ اعت؛
 -4ر١ش ٩ؾخقبت ىش يب ىش ٱبي فٮْتي ثٰ ىٴس اج٪ب ٣ثب تْيي ٬اجضايي ٩ ٰ١تٞبمي ٩يخٴاٱذ
ح ٜاعتْ٪ب ٣ا٭لقبسي آ ٫سا ثٰ خٴد اختقبؿ دٱذ؛
 -5دس فٴست ادّبي ح ٜتٞذ ٧ٳ پزيشػ آ ،٫تبسيخ ،ؽ٪بسٯ ٳ ٩ل ٤تغ٦ي ٨اٍٲبس٭بٞ٩ ٰ٩ذ٧؛
 -6اع٩ ،٨ل ٤اٝب٩ت ٳ تبثْيت ٩ب٥و ٠ىوش ٳ ٭٪بيٮوذٯ اٳ دس فوٴستي ١وٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ تٴعوو ٭٪بيٮوذٯ
ٝب٭ٴ٭ي تغ٦ي ٨ؽذٯ ثبؽذ؛
 -1اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٳ تبثْيت ىشا  ،دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ؽخـ ىشا ٭يغوت٩ ،يوش ايٮ٢وٰ ىوشا
١تجبً تٞبمب ٭٪ٴدٯ ثبؽذ  ٰ١اع٪ؼ دس رٴاٱي٭ب ٰ٩ىش فٮْتي ر١ش ٭ؾٴد؛
٩ -8ذت اّتجبس ثجت ىش فٮْتي.
تجقشٯ – 1دس دٙتش ثجت ىش فٮْتي ثشاي ٱش ىش دٳ فٚلٰ اختقبؿ ٩ييبثذ ٳ ٱش تٖييوش ٳ افوص
ٳ ٱ٪چٮي ٬٭ ٤ٞٳ ا٭تٞبالتي  ٰ١٭غجت ثٰ ىش فٮْتي فٴست ٩يريشد ،دس فوٚلبت ٩ضثوٴس
ٝيذ ٩يرشدد.
تجقشٯ  -2دسد ٩شاتت ٙٴ ٛپظ اص ت٪٢ي ٤ثبيذ ثٰ ا٩نبء ٩ب ٠٥ىش فوٮْتي يوب ٭٪بيٮوذٯ ٝوب٭ٴ٭ي ٳي ٳ
ٱ٪چٮي ٬سئيظ اداسٯ ثجت ىش ٱبي فٮْتي ثشعذ.
يادِ 88
پظ اص ثجت ىش فٮْتي ٳ ا٭تؾبس آرٲوي ٩شثوٴه ثوٰ آ ٫ٳ تلٴيو ٤٭غوخٰ ٩ٮتؾوش ؽوذٯ يوب ٩وٮْ٢ظ
دسعبيت سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ثٰ ٩شجِ ثجت ،رٴاٱي٭بٰ٩اي ىجٙ ٜش( ٧ه –  ٰ١ )3حبٳي ٭٢وبت صيوش ثبؽوذ ثوب
ا٥قب ٛتقٴيش ي ٠٭٪ٴ٭ٰ ١ب ٤٩اص ىش ٳ ٩ٮيٮٰ ٳ ٪٩ٲٴس ١وشد ٫آ ،٫ثوٰ ٩ب٥و ٠ىوش يوب ٭٪بيٮوذٯ ٝوب٭ٴ٭ي ٳي
تغ٦ي٩ ٨يؽٴد:
 -1تبسيخ ٳفٴ ٣اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ؽ٪بسٯ ثجت آ ٫دس دٙتش ثجت اٍٲبس٭بٰ٩؛
 -2تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ ثجت ىش يب ىش ٱب؛
 -3اع ٨ٳ اٝب٩تيبٯ ٳ تبثْيت ٩ب ٠٥ىش ؛
 -4اع ،٨٭ؾب٭ي ٳ تبثْيت ىشا ٩ ،يش ايٮ ٰ٢ىشا ١تجبً اص ٩شجِ ثجت دسخٴاعت ّذ ٧ر١ش اع ٨خوٴد
سا ٭٪بيذ؛
 -5ر١ش ١بال يب ١بالٱبيي  ٰ١ىش ثجت ؽذٯ ٩شثٴه ثٰ آ٫ٱب ٩يثبؽذ ٳ ىج ٰٞٳ يب ىجٞبتي ١وٰ ٩وٴسد
تبييذ ٝشاس رشٙتٰ اعت؛
٩ -6ذت اّتجبس ىش ٳ تبسيخ ا٭ٞنبي آ٫؛
 -1ر١ش تبسيخ ،ؽ٪بسٯ ٳ ٩ل ٤تغ٦ي ٨اٍٲبس٭بٞ٩ ٰ٩ذ ،٧دس فٴست ادّبي ح ٜتٞذ ٧ٳ پزيشػ آ٫؛
 -8تقٴيش يب تقبٳيشي  ٰ١ىش سا ْ٩شٙي ١ٮذ ٳ تقشيح ثٰ س٭يي يب ٕيشس٭يي ثٴد ٫آ.٫
اي ٬رٴاٱي ٭ب٩وٰ ثوب اعوتٚبدٯ اص ٙٮوبٳسي سٳص تٲيوٰ ٳ ثوٰ ا٩نوبء سئويظ اداسٯ ثجوت ىوش ٱوبي فوٮْتي
٩يسعذ.
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فرو ط 3 -
إِاضائیّ
سازياٌ ثبت اسُاد ٔ ايالك كٕ:ر
ادارِ كم يانكیت صُعتي
گٕاْيَايّ ثبت طرح صُعتي
ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت اٍٲبس٭بٰ٩
ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت ىش فٮْتي
٩ؾخقبت ٳ عٲ٩ ٨ب٩ / ٠٥ب٢٥ب ٫ىش فٮْتي
 -1اع٨
 -2٭ؾب٭ي
 -3تبثْيت
٩ؾخقبت ىشا  /ىشاحب٫
 -1اع٨
 -2٭ؾب٭ي
 -3تبثْيت
ي:خصات طرح صُعتي
ّ -1ٮٴا ٫ىش
 -2ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي ىش
١ -3بال ١ /بالٱبي ٩شتجو ثب ىش
استفادِ از دق تقذو
 -1ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي
١ -2ؾٴس ٩ل ٤ثجت اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي
٩ذت اّتجبس ثجت ىش فٮْتي  5عب ٣اص تبسيخ ٖ٥ ......بيت ٩ .........يثبؽذ.
تقٴيش ١ب ٤٩ىش م٪ي٩ ٰ٪يثبؽذ.

ا٩نبء (ثب ر١ش تبسيخ)
سئيظ اداسٯ ثجت ىش ٱبي فٮْتي
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فصم سٕو  :تًذيذ ثبت طرح صُعتي
يادِ 89
ثب تٴجٰ ثٰ ثٮذ د ٩بدٯ ٝ 28ب٭ٴ٩ ،٫ب ٠٥ىش فٮْتي ٩ويتٴا٭وذ ثوب پشداخوت ٱضيٮوٰ ٞ٩وشس ،دسخٴاعوت
ت٪ذيذ اّتجبس ثجت ىش فٮْتي سا ثشاي دٳ دٳسٯ پٮجغب٩ ٰ٥تٴا٥ي دييوش ثٮ٪بيوذ .دسخٴاعوت ت٪ذيوذ ثجوت،
ٍشٗ ؽؼ٩بٯ ٝج ٤اص ا٭ٞنبي ٩ذت اّتجبس ثجت ىش فٮْتي دس ٱش دٳسٯ ،ثٰ ّ ٤٪خٴاٱذ آ٩ذ.
تجقشٯ – دس فٴست ّذ ٧دسخٴاعت ت٪ذيذ ثجت ٍشٗ ٩ٲ٦وت يوبد ؽوذٯ ،ا٢٩وب ٫دسخٴاعوت آٍ ٫وشٗ
٩ٲ٦ت ٩ 6بٯ پظ اص پبيب ٫اّتجبس ثجت ىش فٮْتي ،ثب پشداخوت جشي٪وٰ توأخيش ىجو ٜجوذٳ٣
ٱضيٮٰٱب ٳجٴد داسد ،ٳاال ثجت ىش فٮْتي اص دسجٰ اّتجبس عبٝو خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 91
دسخٴاعت ت٪ذيذ ثجت ىش فٮْتي دس دٳ ٭غخٰ تٴعو ٩ب ٠٥ىش ثجت ؽوذٯ يوب ٭٪بيٮوذٯ ٝوب٭ٴ٭ي اٳ
تٲيٰ ٳ پظ اص ا٩نبء ٳ ا٥قب ٛتقٴيش ٭٪ٴ٭ٰ ىش ٳ سعيذ پشداخت ٱضيٮوٰ ٩شثوٴه ،ثوٰ ٩شجوِ ثجوت تغو٦ي٨
٩يرشدد.
٩شجِ ثجت پظ اص دسيبٙت دسخٴاعت ت٪ذيذ ثجت ٳ مو٪بئ ،٨آ ٫سا دس دٙتوش ٩شثوٴه ٳاسد ١وشدٯ ٳ ثوشسٳي
ٱشيوو ٠اص ٭غووخ دسخٴاعووت ،تووبسيخ دسيبٙووت ٳ ؽوو٪بسٯ آ ٫سا ٝيووذ ٳ ٭غووخٰ دٳ ٧آ ٫سا ١ووٰ داساي ٱ٪ووب٫
٩ؾخقبت ٭غخٰ اف٦ي اعت ،ثْذ اص ا٩نبء ٳ ٩ٲش ثّٰٮٴا ٫سعيذ ثٰ دسخٴاعت١ٮٮوذٯ ٩غوتشد خٴاٱوذ
١شد.
يادِ 91
دسخٴاعت ت٪ذيذ ثجت ىش فٮْتي ثبيذ حبٳي ٭٢بت ري ٤ثبؽذ:
 -1ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ىش فٮْتياي  ٰ١ت٪ذيذ آ٩ ٫ٴسد دسخٴاعت اعت؛
 -2ىج ٰٞيب ىجٞبت ١بالٱبي ٩ٴمٴُ ىش فٮْتي؛
 -3اع ٨ٳ آخشي ٬٭ؾب٭ي ١ب٩ ٤٩ب ٠٥ىش فٮْتي ثجت ؽذٯ يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي ،دس فٴستي ١وٰ
دسخٴاعت تٴعو ٭٪بيٮذٯ ثٰ ّ ٤٪آيذ.
٩ذاس ٩ ٟجت ٱٴيت ٩تٞبمي ،سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰ ت٪ذيذ ،حذا ٤ٝؽوؼ ٭٪ٴ٭وٰ اص ىوش ٳ
٩ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دسفٴستي  ٰ١دسخٴاعت تٴعو ٭٪بيٮذٯ ثٰ ّ ٤٪آيذ ،ثبيذ ثٰ ٱ٪شاٯ دسخٴاعت
ت٪ذيذ اسائٰ ؽٴد.
يادِ 92
ت٪ذيذ ثجت ،د٭جب ٰ٥ثجت اف٦ي ،دس دٙتش ثجت ىش ثٰ ّ ٤٪خٴاٱذ آ٩ذ ٳ پظ اص ا٭تؾبس آرٲي ٩شثوٴه،
رٴاٱي٭ب ٰ٩ت٪ذيذ ثجت ىجٙ ٜش( ٧ه –  )4فبدس ٳ تغ٦ي٩ ٨ب ٠٥ىش يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي خٴاٱذ ؽوذ.
رٴاٱي ٭ب ٰ٩ت٪ذيذ ؽب٩ ٤٩ٮذسجبت رٴاٱي ٭ب ٰ٩اف٦ي ،ثب ا٭جوب ٧تٖييوشات الص ،٧ٳ ٭يوض ٩وذت اّتجوبس ىوش
فٮْتي ٳ تبسيخ ا٭ٞنبي آ ٫خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  -1دس ٩ٴ ِٝت٪ذيذ ثجت٩ ،شجِ ثجت  ٘٦٢٩اعت ىج٩ ٰٞلقٴالت سا ٩يبث ٜثب جذيذتشي ٬ٳيشايؼ
ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي دس دٙتش ،ثجت ٳ رٴاٱي٭ب ٰ٩ت٪ذيوذ ثجوت ىوش فوٮْتي سا ثشاعوبط آ٫
تقليح ٭٪بيذ .ٱضيٮٰ تٖييش ىجٞبت ٭بؽي اص اّ٪وب ٣ٳيوشايؼ جذيوذ ىجٞوٰثٮوذي ثوي٬ا٦٦٪٥وي ٳ
ٱضيٮٰ ا٭تؾبس آرٲي ٩شثٴه دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ثٰ ّٲذٯ ٩بّ ٠٥ص٩ت خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  – 2ت٪ذيذ ثجت ىش فٮْتي ٭٪يتٴا٭ذ ٱيچ تٖييشي دس آخشي ٬ؽ ٤٢ثجت آ ٫ثٰٳجٴدآٳسد .دس ٕيوش
اي ٬فٴستٞ٩ ،شسات تٖييش ىش فٮْتي ٩ٴمٴُ ٩بدٯ  93اي ٬آيي٬٭بٝ ٰ٩بث ٤اّ٪ب ٣خٴاٱذ ثٴد.
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فرو ط 4 -

ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت اٍٲبس٭بٰ٩

إِاضائیّ
سازياٌ ثبت اسُاد ٔ ايالك كٕ:ر
ادارِ كم يانكیت صُعتي
گٕاْيَايّ تًذيذ ثبت طرح صُعتي

ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت ىش فٮْتي
٩ؾخقبت ٳ عٲ٩ ٨ب٩ / ٠٥ب٢٥ب ٫ىش فٮْتي
 -1اع٨
 -2٭ؾب٭ي
 -3تبثْيت
٩ؾخقبت ىشا  /ىشاحب٫
 -1اع٨
 -2٭ؾب٭ي
 -3تبثْيت
ي:خصات طرح صُعتي
ّ -1ٮٴا ٫ىش
 -2ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي ىش
١ -3بال ١ /بالٱبي ٩شتجو ثب ىش
٩ذت اّتجبس ثجت ىش فٮْتي  5عب ٣اص تبسيخ ٖ٥ ......بيت ٩..............يثبؽذ.
تقٴيش ١ب ٤٩ىش م٪ي٩ ٰ٪يثبؽذ.
ا٩نبء (ثب ر١ش تبسيخ)
سئيظ اداسٯ ثجت ىش ٱبي فٮْتي
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فصم چٓارو :تغییرات،اَتقاالت ٔ اعراض در يٕرد طرح صُعتي ثبت شذِ
يادِ 93
٩ب ٠٥ىش فٮْتي  ٘٦٢٩اعت ٱش ٭ٴُ تٖييش ساجِ ثوٰ اعو ،٨٭ؾوب٭ي ،تبثْيوت ٳ اٝب٩تيوبٯ يوب اّيوبء
اجبصٯ ثٲشٯ ثشداسي اص ىش يب ا٭تٞب ٣ٳ يب اّشاك اص ٩ب٢٥يوت ىوش فوٮْتي ثجوت ؽوذٯ سا ١تجوًب ٳ ٱ٪وشاٯ ثوب
٩ذاس٩ ٟشثٴه جٲت ثجت دس عٴاث ٜثٰ ٩شجِ ثجت اّص ٧٭٪بيذ .اّ٪ب ٣اي ٬تٖييشات ثب سّبيت ٞ٩شسات ٝب٭ٴ٫
ٳ اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩خٴاٱذ ثٴد.
تجقشٯ – چٮب٭چٰ دس ىجٰٞثٮذي ثي ٬ا٦٦٪٥ي ىش فٮْتي ثجت ؽوذٯ تٖييشاتوي ثوٰ ٳجوٴد آيوذ٩ ،ب٥و ٠ىوش
فٮْتي ٩ي تٴا٭ذ اص ٩شد ثجت دسخٴاعت ١ٮذ  ٰ١تٖييشات ٩ز١ٴس دس رٴاٱي٭ب٩وٰ ىوش فوٮْتي
اّ٪ب ٣ؽٴد.
يادِ 94
دس ٩ٴاسدي ٩ ٰ١ب ٠٥ىش اجبصٯ ثٲشٯثشداسي اص ىش سا ثٰ دييشي ٳارزاس ١ٮذ٩ ،وذاس ٟٳ اعوٮبد سعو٪ي
 ٩جت اي ٬اجبصٯ ثبيذ جٲت ثجت دس دٙتش ٩شثٴه ،ثٰ ٩شجِ ثجت اسائٰ ؽٴد .دس ايٙ ٬شك ٩شجِ ثجوتٚ٩ ،وبد
٩جٴص سا ثٰ فٴست ٩لش٩ب٭ٰ ح ٬٢٥ ،ٌٚاجبصٯ ثٲشٯثشداسي سا ثجت ٳ آرٲي ٩ي١ٮذ.
تجقشٯ – ٩شاتت ٙغخ يب خبت ٰ٪پيؼ اص ٩ٴّذ ٩جٴص ثٲشٯثشداسي دس فٴستي  ٰ١دس چبسچٴة ٩تٝ ٬وشاسداد ٳ
٩يبثٝ ٜٴا٭ي ٬ٳ ٞ٩شسات ٩شثٴه ثبؽذ ،٭يض ثٰ ٩ٴجت ٞ٩شسات ايو٩ ٬وبدٯ ،ثوب ا٭جوب ٧تٖييوشات الص،٧
ٝبث ٤ثجت خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 95
ٱش٭ٴُ ا٭تٞب ٣رٴاٱي ٭ب ٰ٩ىش فٮْتي ثبيذ دس ٩شجِ ثجت ثٰ ثجت ثشعذ .دسخٴاعت ١تجي ثشاي ثجت
ا٭تٞب ٣ثبيذ ٱ٪شاٯ ثب ٩ذاس ٟري ٤تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت رشدد:
 -1آخشي ٬رٴاٱي٭بْ٩ ٰ٩تجش ىش فٮْتي؛
 -2عٮذ سع٪ي حب١ي اص ا٭تٞب٣؛
٩ -3ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي؛
 -4سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱب.
يادِ 96
دسآرٲي تٖييش ٩ب٢٥يت ر١ش ٩ٴاسد صيش مشٳسي اعت:
ّ -1ٮٴا ٫ىش
 -2تبسيخ ثجت ا٭تٞب٣؛
 -3ؽ٪بسٯ ثجت ىش دس ايشا ،٫ثب ر١ش ١بال يب ١بالٱبيي  ٰ١ىش ثجت ؽذٯ ٩شثٴه ثٰ آ٩ ٫يثبؽذ؛
 – 4اع ،٨اٝب٩تيبٯ ٳ تبثْيت ٩ب٢٥بٝ ٫ذي ٨ٳ جذيذ؛
 – 5اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٩ب ٠٥جذيذ دس ايشا ،٫دس فٴست ٳجٴد.
يادِ 97
٩ب ٠٥ىش فٮْتي ٩ي تٴا٭ذ ثب تغ٦ي ٨دسخٴاعت ١تجي ثٰ ٩شجِ ثجت ،اص حٞٴ ٛخٴد ٭غجت ثٰ ىش
فٮْتي ثجت ؽذٯ ْ٩تجش ،اّشاك حبف ٤٭٪بيذ٩ .ذاس ٟري ٤ثبيذ ثٰ دسخٴاعت اّشاك ٩ٮن ٨رشدد:
اٝشاس٭ب ٰ٩سع٪ي ٩جٮي ثش اّشاك  ٰ١ثٰ ا٩نبء ٩ب ٠٥ىش فٮْتي سعيذٯ اعت؛
-1
اف ٤رٴاٱي٭ب ٰ٩ىش فٮْتي ثجت ؽذٯ؛
-2
٩ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دس فٴست ٳجٴد؛
-3
سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ح ٜثجت تٖييشات.
-4
تبصرِ  -1اّشاك ٩ب ٠٥ىش فٮْتي اص حٞٴ ٛخٴد ٭غجت ثٰ ىش فٮْتي ثجت ؽوذٯ ٩ؾوشٳه ثوٰ ايو٬
اعت  ٰ١ثٲشٯثشداسي اص ىش فٮْتي ،دس ص٩ب٭ي  ٰ١ثجت آْ٩ ٫تجش ثٴدٯ اعت ،ثوٰ دييوشي ٳاروزاس
٭ؾذٯ ثبؽذ.
تبصرِ  -2دس فٴست اّشاك ،ح ٜثجت ٳ عبيش ٱضيٮٰٱبي پشداختي ثٰ ٩شجِ ثجت٩ ،غتشد ٭خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 98
دس فٴستي  ٰ١ا٭تٞب ،٣اّيبء اجبصٯ ثٲشٯ ثشداسيٙ ،غخ ٳ خبت ٰ٪پويؼ اص ٩ٴّوذ ٩جوٴص ثٲوشٯثوشداسي يوب
اّشاك اص ٩ب٢٥يت ىش فٮْتي ثجت ؽذٯ دس خبسد اص ١ؾٴس ا٭جب ٧ؽذٯ ثبؽذ ،اف ٤يب سٳ٭ٴؽوت ٩قوذٛ
عٮذ ٩شثٴه  ٰ١دس آ ٫ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت ىش فٮْتي دس ايشاٝ ٫يذ ٳ ثٰ تأييذ ٭٪بيٮوذريٱوبي ج٪ٲوٴسي
اعص٩ي ايشا ٫سعيذٯ ثبؽذ ،د٥ي ٤ا٭تٞب ،٣اّيبءاجبصٯ ثٲشٯ ثشداسيٙ ،غخ ٳ خبت ٰ٪پويؼ اص ٩ٴّوذ ٩جوٴص
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ثٲشٯثشداسي ،يب اّشاك اص ٩ب٢٥يت ىش فٮْتي ،ثشاي ثجت آ ٫دس ايشا ٫خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 99
٦١يٰ تٖييشات ٳ ا٭تٞبالت يب ٙغخ ٳ خبت ٰ٪ٳ يب اّشاك اص ىش فٮْتي ثجت ؽذٯ دس فوٚلٰ ٩خقوٴؿ
٩شثٴه ثٰ ثجت ىش فٮْتي ،ثجت ٳ دس ٍٲش رٴاٱي٭ب ٰ٩ىش فٮْتي دسد ٩يروشدد ٳ جوض دس ٩وٴسد تٖييوش
٭ؾب٭ي ،ثٰ ٱضيٮٰ ري٭ٍ ِٚشٗ  31سٳص اص تبسيخ ثجت دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي آرٲي ٩يؽٴد٩ .ٴاسد ٩وز١ٴس توب
ص٩ب٭ي  ٰ١ثٰ ثجت ٭شعيذٯا٭ذ ،دس ٞ٩بث ٤اؽخبؿ ثب٥ي ٝبثو ٤اعوتٮبد ٭٪ويثبؽوٮذ .ثجوت آ٫ٱوب ٩ٮوٴه ثوٰ
پشداخت ٱضيٮٰٱبي ٞ٩شس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب ٳ دس فٴست ٥ضٳ ٧ٱضيٮٰ ا٭تؾبس آرٲي ٩شثٴه خٴاٱذ ثٴد.

فصررم پررُجى :اعتررراض بررّ رد ٔ بررّ تقاثرراي ثبررت ٔ ااايررّ دعررٕاي اب ررال
گٕاْيَايّ طرح صُعتي
يادِ 111
تق٪ي٩ ٨شجِ ثجت ٩جٮي ثش سد اٍٲبس٭ب ،ٰ٩اص عٴي ٩تٞبمي ٝبث ٤اّتشاك اعت .اّتشاك ثبيوذ دس دٳ
٭غخٰ ثٰ فٴست ١تجي ٳ ٱ٪شاٯ ثب دالي ٤ٳ ٩غتٮذات ٩شثٴه ٳ سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮوٰ سعويذري
ثٰ سد ثجت ٍشٗ ٩ذت  31سٳص اص تبسيخ اثصٓ تق٪ي ،٨اص ىشي٩ ٜشجِ ثجت ثٰ ٪١يغيٴ٩ ٫ٴمٴُ ٩وبدٯ 111
اي ٬آئي٬٭ب ٰ٩تغ٦ي ٨ؽٴد .پظ اص ثجت اّتشاك ٭ب٩وٰ ،٭غوخٰ دٳ ٧آ ٫ثوب ٝيوذ توبسيخ ٳ ؽو٪بسٯ ٳفوٴ ٣ثوٰ
ْ٩تشك ٩غتشد ٩يرشدد٩ .ٲ٦ت ٩ز١ٴس ثشاي ٩تٞبمي ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾٴس  61سٳص ٩يثبؽذ.
تبصرِ – دس فٴست سد اّتشاك دس ٪١يغيٴ ،٫ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ سد ثجت ٝبث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 111
ٱشؽخقي  ٰ١٭غجت ثٰ تٞبمبي ثجت ىش فٮْتي اّتوشاك داؽوتٰ ثبؽوذ ثبيوذ اّتوشاك خوٴد سا دس
دٳ٭غخٰ ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ .پظ اص ثجت اّتشاك٭ب٩وٰ ،٭غوخٰ دٳ ٧آ ٫ثوب ٝيوذ توبسيخ ٳ ؽو٪بسٯ
ٳفٴ ٣ثٰ ْ٩تشك ٩غتشد ٩ي رشدد .اّتشاك ٭ب ٰ٩ثبيذ ٱ٪شاٯ ثب دالي ٤ٳ ٩ذاس ٟاعوتٮبدي ٳ سعويذ ٩شثوٴه
ثٰ پشداخت ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ اّتشاك ثبؽذ .چٮب٭چٰ پظ اص ثشسعي اّتشاك ٭ب ٰ٩ٳ ٩وذاس ٟاعوتٮبدي،
ت٪٢ي٩ ٤ذاس٩ ٟٮن ٨ثٰ اّتشاك ٭ب ٰ٩مشٳست داؽتٰ ثبؽذ٩ ،شجِ ثجوت ثوبتْيي٩ ٬وٴاسد١ ،تجوًب اص ٩تٞبموي
٩وويخٴاٱووذ ١ووٰ ٍووشٗ  31سٳص اص تووبسيخ اثووصٓ ٭غووجت ثووٰ سٙووِ ٭ٞووـ اٝووذا ٧٭٪بيووذ .دس ٕيووش ايوو ٬فووٴست،
اّتشاك٭ب١ ٰ٩ب ٨٥ ٫ي ٬٢تٞ٦ي خٴاٱذ ؽذ.
تبصرررررِ – ٩ٲ٦ووووت ٩ووووز١ٴس دس ايوووو٩ ٬ووووبدٯ ثووووشاي اؽووووخبؿ ٞ٩ووووي ٨خووووبسد اص ١ؾووووٴس  61سٳص
٩يثبؽذ.
يادِ 112
ٱشربٯ اّتشاك ْ٩تشك ٩جٮي ثش ادّبي ح٩ ٜب٢٥يت ،٭غجت ثٰ ىش فٮْتياي ثبؽذ  ٰ١اٍٲبس٭ب٩وٰ
ثجت آ ٫تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت ؽذٯ اعت دس فٴستي  ٰ١ىش فٮْتي ٝجصً ثٰ ٭ب ٧اٳ ثجت ٭ؾذٯ اعت ،ثبيوذ
ٱ٪ض٩ب ٫ثب اّتشاك ،ثشاي ىش فٮْتي خٴد ٩يبثٝ ٜب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩تٞبمبي ثجت ١شدٯ ٳ حو ٜثجوت
اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ح ٜثجت ىش فٮْتي ٳ ت٪ب٩ ٧خبسد ٩شثٴه ثٰ آ ٫سا تأديٰ ٭٪بيذ٩ .شجِ ثجت ٩ٴٍ٘ اعت ثب
سّبيت ٩بدٯ  111اي ٬آيي٬٭ب٩وٍٰ ،وشٗ  11سٳص اص توبسيخ ٳفوٴ ٣اّتوشاك ٭غوخٰاي اص اّتوشاك٭ب٩وٰ سا ثوٰ
ا٭ن٪ب ٧سٳ٭ٴؽت ٩ذاس ٟٳ دالي ٤اعتٮبدي ثٰ ٩تٞبمي ثجت اثصٓ ٭٪بيذ٩ .تٞبموي ٦٢٩و٘ اعوت اص توبسيخ
اثصٓ اّتشاك ٭ب ٰ٩پبعخ ٢٩تٴة خٴد سا ٍوشٗ  21سٳص ٭غوجت ثوٰ اّتوشاك ٳاسدٯ ثوٰ ٩شجوِ ثجوت تغو٦ي٨
٭٪بيذّ .ذ ٧پبعخ ٩تٞبمي ثٰ اثصٓ دس ٩ٲ٦ت ٞ٩شس ثٰ ٩ٮض ٰ٥ت٢٪ي ٬ٳي خٴاٱذ ثٴد.
ٱشربٯ ٩تٞبمي ١تجبً ثٰ اّتشاك ت٢٪ي ٬٭٪بيذ ،دسخٴاعت اٳ ثشاي ثجوت ىوش فوٮْتي ٩غوتشد ؽوذٯ
تٞ٦ي ٩يرشدد ٳ ٩شاتت ١تجبً ثوٰ ْ٩توشك اثوصٓ ٩وي ؽوٴد توب دس فوٴستي ١وٰ ىوش فوٮْتي ٳي ثوٰ ثجوت
٭شعيذٯ ثبؽذ ،ثشىج ٜاٍٲبس٭ب ٰ٩اي  ٰ١ٱ٪ض٩ب ٫ثب اّتشاك تغ٦ي١ ٨شدٯ اعت ٭غجت ثٰ ثجوت آ ٫اٝوذا٧
١ٮذ .دس فٴست ّذ ٧ت٢٪ي٩ ٬تٞبمي٩ ،شجِ ثجت ٩شاتت سا ٍوشٗ  11سٳص ثوٰ ْ٩توشك اثوصٓ ١وشدٯ ٳ ٳي اص
اي ٬تبسيخ 21سٳص ٩ٲ٦ت داسد  ٰ١اّتشاك خٴد سا اص ىشي٩ ٜشجِ ثجت تغ٦ي٪١ ٨يغيٴ٩ ٫ٴمٴُ ٩وبدٯ 111
اي ٬آيي ٬٭ب ٰ٩٭٪بيذ .ٱ٪ي ٬تشتيت دس ٩ٴسدي ٭يض ثبيذ سّبيت ؽٴد ١وٰ اّتوشاك ْ٩توشك ٩جٮوي ثوش ادّوبي
داؽت ٬ثشخي حٞٴٕ ،ٛيش اص حو٩ ٜب٢٥يوت ،٭غوجت ثوٰ ىوش فوٮْتياي ثبؽوذ ١وٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ ثجوت آ٫
تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت ؽذٯ ٳ٥ي ٱٮٴص دس ايشا ٫ثٰ ثجت ٭شعيذٯ اعت٩ ،يش ايٮ ٰ٢ىوش فوٮْتي ٝب٭ٴ٭وبً ٝبثو٤
ثجت ٭جبؽذ .دس ايٙ ٬شك ٭يبصي ثٰ تغو٦ي ٨اٍٲبس٭ب٩وٰ ثجوت ىوش فوٮْتي ثوٰ ٩شجوِ ثجوت ٭خٴاٱوذ ثوٴد.
تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫ىج٩ ٜبدٯ  112اي ٬آيي ٬٭بٝ ٰ٩بث ٤اّتوشاك دس دادروبٯ فوب٥ح ٞ٩وشس دس ٩وبدٯ ٝ 59وب٭ٴ٫
اعت.
تجقشٯ –1دس فٴستي  ٰ١اٍٲبس٭ب ٰ٩تغ٦ي٪ي ثٰ ٱش د٥ي٦وي ٩ٮتٲوي ثوٰ ثجوت ىوش فوٮْتي ٭ؾوٴد ٩جوبٔ٥
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پشداختي اص اي ٬ثبثتٝ ،بث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  -2دس فٴست سد اّتشاك دس ٪١يغيٴ ،٫ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ اّتشاك ٝبث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  -3چٮب٭چٰ ْ٩تشك ٞ٩ي ٨ايشا ٫٭جبؽذ٩ ،ٲ٦تٱبي ٩ز١ٴس دس اي٩ ٬بدٯ ثٰ دٳثشاثش اٙضايؼ ٩ييبثذ.
( يادِ 172
٪١يغيٴ ٫پظ اص سعيذري ،تق٪ي ٨خٴد سا ثٰ فوٴست ٩غوتٮذ ٳ ٩غوتذ ٣اّوص٩ ٧وي٭٪بيوذ.
تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫اص عٴي ٩شجِ ثجت ثٰ ٩تٞبمي ب ثٰ ىشٙي ٬اختصٗ اثصٓ ؽوذٯ ٳ ٍوشٗ 61
سٳص اص تبسيخ اثصٓ ٝبث ٤اّتشاك دس دادروبٯ فوب٥ح ٞ٩وشس دس ٩وبدٯ ٝ 59وب٭ٴ ٫اعوت .دس ايو ٬فوٴست
ْ٩تشك ثٰ تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫ثبيذ ٩جٖ٦ي سا ثٰ ؽش ٩ز١ٴس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب ،ثٰ ّٮٴا ٫ٳديْوٰ
دس فٮذٳ ٛدادرغتشي رزاؽتٰ ٳ سعيذ آ ٫سا م٪ي ٰ٪دادخٴاعت خٴد ٭٪بيوذ .اص ٩ج٦ؤ ٩ضثوٴس دس
فٴستي ْ٩ ٰ١تشك ٩ل٢ٴ ٧ثٰ ثيحٞي ؽوٴد ،خغوبست ىوشٗ پشداخوت ؽوذٯ ٳ چٮب٭چوٰ ىوشٗ
ثيؼ اص ٩ج٩ ٔ٦ز١ٴس خغبست ديذٯ ثبؽذ ،ثشاي ٩بصاد ثٰ دادربٯ ٩ز١ٴس سجٴُ خٴاٱذ ١شد.
يادِ 99اإٌَ
سعيذري ثٰ اختصٙبت ٭بؽي اص اجشاء ايٝ ٬ب٭ٴ ٫ٳ آئي٬٭ب ٰ٩اجشائي آ ٫دس فصحيت ؽْجٰ يب ؽوْت
خبفي اص دادربٱٲبي ّ٪ٴ٩ي تٲشا٩ ٫يثبؽذ  ٰ١حذا ١ش تب ؽؼ٩بٯ ثْذ اص تبسيخ تقوٴيت ايوٝ ٬وب٭ٴ٫
تٴعو سئيظ ٝٴٯ ٝنبئيٰ تْيي٩ ٬يرشدد.
تق٪ي٪بت اداسٯ ٩ب٢٥يت فٮْتي تٴعو اؽخبؿ ري٭ٝ ِٚبث ٤اّتشاك اعوت ٳ دادخٴاعوت ٩شثوٴه ثبيوذ
ٍشٗ دٳ ٩بٯ اص توبسيخ اثوصٓ تقو٪ي ٨ثوٰ ري٭ٚوِ ٳ يوب اىوصُ اٳ اص آ ،٫ثوٰ دادروبٯ فوب٥ح تٞوذي ٨روشدد.
تجذيذ٭َشخٴاٱي اص آساء ٳ ٭لٴٯ سعيذري ،تبثِ ٞ٩شسات آئي ٬دادسعي دادربٱٲبي ّ٪ٴ٩ي ٳ ا٭ٞوصة
دس ا٩ٴس ٩ذ٭ي اعت).
يادِ 113
ٱش ريٮ٩ ِٚيتٴا٭ذ اص دادربٯ فب٥ح ٞ٩شس دس ٩بدٯ ٝ 59وب٭ٴ ،٫اثيوب ٣ثجوت ىوش فوٮْتي سا دسخٴاعوت
٭٪بيذ .دس اي ٬فٴست ثبيذ ىي دادخٴاعوتي ثبثوت ١ٮوذ ١وٰ ي٢وي اص ؽوشايو ٩ٮوذسد دس ٩وٴاد ( )21ٳ ()21
ٝب٭ٴ ٫سّبيت ٭ؾذٯ اعت ٳ يب ١غي  ٰ١ىش فٮْتي ثٰ ٭ب ٧ٳي ثجت ؽذٯ ،پذيذآٳس٭ذٯ ٳاْٝوي آ ٫ىوش
يب ٝبئٞ٩ ٨بٝ ٧ب٭ٴ٭ي اٳ ٭يغت.
دادخٴاعت ٞ٩شس دس اي٩ ٬بدٯ ثبيذ داساي م٪بئ ٨صيش ثبؽذ:
 -1اف ٤يب سٳ٭ٴؽت ٩قذ٦١ ٛيٰ اعٮبد ٳ ٩ذاس ٩ ٟجت ادّبي اثيب٣؛
 -2سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٳديْٰ تغ٦ي ٨دادخٴاعت اثيب ٣ثٰ دادروبٯ ،ثوٰ ؽوش ٩وز١ٴس دس جوذٳ٣
ٱضيٮٰٱب؛
 -3ٳ١ب٥ت ٭ب ،ٰ٩دس فٴستي  ٰ١دادخٴاعت تٴعو ٳ١ي ٤تغ٦ي ٨ؽٴد.
يادِ 114
ٱشربٯ ثجت ىش فٮْتي ثبى ٤ؽٴد ،اص تبسيخ ثجت ،ثبى ٤تٞ٦ي ٩يؽٴد .سأي ٭ٲبيي دادربٯ ثٰ ٩شجِ
ثجت اثصٓ ٩يرشدد ٳ ٩شجِ ٩ز١ٴس آ ٫سا ثجت ٳ ثٰ ٱضيٮٰ ٩ل٢ٴ ،ٰ٥٧آرٲي ٩شثٴه ثٰ آ ٫سا دس اٳ٥يٙ ٬شفت
 ٬٢٪٩دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ٩ٮتؾش ٩ي١ٮذ٩ .ل٢ٴ٩ ٰ٥٧يتٴا٭ذ ٩خبسد ٩ضثٴس سا دسجوضء خغوبست اص ٩ل٢وٴ٧
ّ٦يٰ ٩يب٥جٰ ١ٮذ .آرٲي ٩ز١ٴس ؽوب٩ ٤٩ؾخقوبت ىوش فوٮْتي ٳ ر١وش خصفوٰاي اص ٚ٩وبد سأي ٭ٲوبيي
دادربٯ دس اي ٬خقٴؿ خٴاٱذ ثٴد.

آییٍ َايّ اجرایی ثبت عالئى تجاری
فصم أل :تسهیى ،استرداد ،ثبت ٔ رد اظٓارَايّ
يادِ 115
ثجت ّص٩ت ٩غت٦ض ٧تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت اعت.
يادِ 116
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اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ّص٩ت ثبيذ دس دٳ ٭غخٰ ٳ دس ٙش٩ ٧خقٴؿ (ُ –  )1ٳ ثوٰ صثوبٙ ٫بسعوي تٮَوي ٨ؽوذٯ ٳ
پظ اص ر١ش تبسيخ ،تٴعو ٩تٞبمي يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي ا٩نبء ؽٴد.
تبصرِ -دس فٴستي  ٰ١اعٮبد م٪ي ٰ٪اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ عبيش اعوٮبد ٩شثوٴه ثوٰ صثوب ٫دييوشي ٕيوش اص ٙبسعوي
ثبؽذ ،اسائٰ اف٩ ٤ذاس٩ ٟٴسد ٭يبص ٱ٪شاٯ ثب تشجّ ٰ٪بدي ١ب ٤٩آ ٫ا٥ضا٩ي اعت٩ .شجوِ ثجوت دس
فٴست ٥ضٳ٩ ٧يتٴا٭ذ دس جشيب ٫ثشسعي اٍٲبس٭ب ،ٰ٩تشج ٰ٪سع٪ي ٩ذاس٩ ٟز١ٴس سا ٩يب٥جٰ ١ٮذ.
يادِ 117
٩تٞبمي ثبيذ اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ّص٩ت سا ثٰ فٴست حنٴسي يب ثب پغوت عٚبسؽوي ٳ يوب دس چوبسچٴة ٩وبدٯ
 161اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ.
يادِ 118
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ّص٩ت ثبيذ حبٳي ٭٢بت صيش ثبؽذ:

-1

اع ،٨ؽ٪بسٯ ٦٩ي ،٭ؾب٭ي١ ،ذپغتي ٳ تبثْيت ٩تٞبمي ٳ دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ؽخـ
حٞٴٝي اعت ،ر١ش ٭ب ،٧٭ٴُ ْٙب٥يت ،اٝب٩تيبٯ٩ ،ل ٤ٳ ؽ٪بسٯ ثجوت ،تبثْيوت٩ ،ش١وض افو٦ي ٳ
ّٮذا٦٥ضٳ ٧ٱش ؽٮبعٰ دييش آ ٫ا٥ضا٩ي اعت.

-2
-3

اع ،٨ؽ٪بسٯ ٦٩ي ،٭ؾب٭ي ٳ ١ذپغتي ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٩تٞبمي،دس فٴست ٳجٴد؛

-4
-5

اع ،٨٭ؾب٭ي ٳ ١ذ پغتي ؽخـ يب اؽخبفوي ١وٰ فوصحيت دسيبٙوت اثوصٓٱوب دس ايوشا ٫سا
داس٭ذ ،دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ٞ٩ي ٨ايشا ٫٭جبؽذ؛
ا٥قب ٛ٭٪ٴ٭ٰاي اص ّص٩ت دس ١بدس ٩شثٴه؛
تٴفي٘ ٳ تْيي ٬اجضاء ّص٩ت ٳ تْيي ٬حشٳٗ ٩ؾخـ دس فٴستي ّ ٰ١ص٩ت ٩ٴسد دسخٴاعت
ثجت ٩ؾت ٤٪ثش حشٳٗ خبؿ ثبؽذ؛

-6

ر١ش ١بالٱب ٳ خذ٩بتي ّ ٰ١ص٩ت ثوشاي تؾوخيـ آ٫ٱوب ثوٰ ١وبس ٩ويسٳد ،ثوب تْيوي ٬ىجٞوٰ يوب
ىجٞبت دسخٴاعت ؽذٯ ىج ٜىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي؛

-7
-8
-9
-11

ر١ش ح ٜتٞذ ،٧دس فٴست دسخٴاعت؛

-11
-12
-13

سؽتٰ ْٙب٥يت ٩بّ ٠٥ص٩ت؛
ر١ش ّص٩ت جْ٪ي دس فٴستي  ٰ١ثجت آ٩ ٫ٴسد دسخٴاعت ثبؽذ؛
دس فٴستي ّ ٰ١ص٩ت ٩ؾت ٤٪ثش  ٰ٪٦١يب ٪٦١وبتي ٕيوش اص ٙبسعوي ثبؽوذ ،دسد آٳا٭ٴيغوي ٳ
تشج ٰ٪آ٫؛
ر١ش س٭ك ،دس فٴستي  ٰ١س٭ك ثٰ ّٮٴا ٫فٚت ٩ؾخقٰ ٳ يب ٳي ريخبؿ ّص٩ت ثبؽذ؛
ر١ش عٰ ثْذي ثٴدّ ٫ص٩ت دس فٴست دسخٴاعت ثجت آ٫؛

تْيي ٬م٪بئ.٨
تبصرِ  -1دس فٴست تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ عبيش اعٮبد ٩شثٴه تٴعو اؽخبؿ حٞٴٝي ،ا٩نبء آ٫ٱوب اص
ىشٗ اؽخبؿ ٩جبص ،مشٳسي اعت.
تبصرِ  -2دس فٴست تْذد ٩تٞبمي ثجت ،ؽخقي  ٰ١ثٰ ٭٪بيٮذري اص عبيشي ٬ح٩ ٜشاجْٰ ٳ ٢٩بتجٰ
ثب ٩شجِ ثجت ٳ ا٭جب ٧عبيش تؾشيٚبت اداسي الص ،٧جض دسيبٙت رٴاٱي٭ب٩وٰ ّص٩وت ،سا داسد،
ثبيذ ثب ر١ش اٝب٩تيبٯ ،تْيي ٬ؽٴد.
تبصرِ  -3اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٩تٞبمي ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾٴس ّصٳٯ ثش ٙبسعي ثبيذ ثوٰ حوشٳٗ التوي ٬٭يوض
٭ٴؽتٰ ٳ ثب ٱ٪ب ٫حشٳٗ ٭يض ثجت ٳ آرٲي ؽٴد.
تبصرِ  – 4دس ٦١يٰ ا٩ٴس ساجِ ثٰ ثجت ٳ ا٭تؾوبس ّصئو٩ ،٨شجوِ ثجوت ىجٞوٰثٮوذي ١وبال ٳ خوذ٩بت سا
ثشاعبط ىجٞوٰثٮوذي ثوي٬ا٦٦٪٥وي ٩وٴسد ثشسعوي ٝوشاس ٩ويدٱوذ .دس فوٴست ٳجوٴد ّٮبفوش
تقٴيشي دس ّص٩ت ،سّبيت ىجٰٞثٮذي ٩شثٴه ا٥ضا٩ي ٳ ثٰ ّٲذٯ ٩شجِ ثجت اعت.
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يادِ 119
ثشاي ثجت ٱش ّص٩ت ثبيذ اص اٍٲبس٭ب ٰ٩جذارب٭ٰ اعتٚبدٯ ؽٴد .اعتٚبدٯ اص ي ٠اٍٲبس٭ب٩وٰ ثوشاي ثجوت يو٠
ّص٩ت جٲت ١بالٱب ٳ خذ٩بت ٩ٮذسد دس ي ٠يب چٮذ ىج ٰٞثص٩ب٭ِ اعت.
يادِ 111
ؽخقي  ٰ١تٞبمبي ثجت چٮذيّ ٬ص٩ت سا ثٰ ىٴس ٱ٪ض٩ب٩ ٫ي٭٪بيذ ثبيذ ثوشاي ٱشيو ٠اص آ٫ٱوب ٩يوبثٜ
ٞ٩شسات اي ٬آيي٬٭ب ،ٰ٩اٍٲبس٭ب ٰ٩جذارب٭ٰاي تغو٦ي١ ٨ٮوذ .دس ايو ٬فوٴست ،اروش تٞبموبٱوب تٴعوو ٭٪بيٮوذٯ
ٝب٭ٴ٭ي ثٰ ّ ٤٪آ٩ذٯ ثبؽذ٩ ،ذس ٟاف٦ي ٭٪بيٮذري ثٰ ي٢ي اص اٍٲبس٭بٰ٩ٱب ٳ ي ٠سٳ٭ٴؽت ٩قذ ٛآ ٫ثٰ
ٱشي ٠اص اٍٲبس٭بٰ٩ٱبي دييش ثبيذ م٪ي ٰ٪ؽٴد.
يادِ 111
٩ذاس ٟصيش ثبيذ م٪ي ٰ٪اٍٲبس٭ب ٰ٩ؽٴد:
 -1ثب ٥لبً ٩بدٯ  111اي ٬آيي ٬٭ب ،ٰ٩٭غخٰ اف٦ي ٭٪بيٮذري ،دس فٴستي ١وٰ تٞبموب تٴعوو ٭٪بيٮوذٯ
ٝب٭ٴ٭ي ثٰ ّ ٤٪آيذ؛
 -2اسائٰ دٯ ٭٪ٴ٭ ٰ اص ّص٩ت ثٰ فٴست رشاٙي٢ي  ٰ١ثب ّص٩ت ا٥قب ٛؽذٯ سٳي اٍٲبس٭ب٩وٰ ي٢غوب٫
ثٴدٯ ٳ اثْبد آ ٫حذا ١ش  11  11عب٭تي٩تش ثبؽذ .ارش اسائٰ ّص٩ت ثٰ فٴست رشاٙي٢ي ٭جبؽوذ
دٯ ٭٪ٴ٭ٰ اص ١پي يب تقٴيش ّص٩ت حذا ١ش دس ٱ٪ي ٬اثْوبد ٳ ثوٰ ٭لوٴي ١وٰ ٩شجوِ ثجوت ٩ٮبعوت
تؾخيـ دٱذ ،اسائٰ خٴاٱذ ؽذ.
چٮب٭چٰ ٩شجِ ثجت ٭٪ٴ٭ٰ ّص٩ت اسائٰ ؽذٯ سا ٩ٮبعت تؾوخيـ ٭ذٱوذ ،تغو٦ي ٨٭٪ٴ٭وٰ ٩ٮبعوت سا
دسخٴاعت ٩ي ٭٪بيذ .دسٱشحبّ ،٣ص٩ت ثبيذ ثٰ ٱ٪ب ٫٭لٴ  ٰ١دسخٴاعت ٳ ثجت ٩يؽوٴد اعوتْ٪ب٣
رشدد؛
 -3دس فٴست عٰ ثْذي ثٴدّ ٫ص٩ت ،اسائٰ ّص٩ت ثٰ فٴست ٭٪ٴ٭ٰٱبي رشاٙي٢ي يب تقٴيش دٳثْوذي
سٳي ثشرٰ ثٰ ٭لٴي  ٰ١اص ؽوؼ صاٳيوٰ ٩تٚوبٳت تٲيوٰ ٳ دس ٩ج٪وٴُ يو ٠٭٪ٴ٭وٰ ٳاحوذ ١وٰ ٱ٪وب٫
ّص٩ت عٰ ثْذي سا تؾ٢ي ٤دٱٮذ ،ا٥ضا٩ي اعت؛
٩ -4ذاس٩ ٟشثٴه ثٰ ح ٜتٞذ ٰ١ ٧ثبيذ ٱ٪ض٩ب ٫ثوب تغو٦ي ٨اٍٲبس٭ب٩وٰ يوب حوذا ١ش ٍوشٗ  15سٳص اص آ٫
تبسيخ تغ٦ي ٨ؽٴد؛
 -5اسائٰ ٩ذاس ٟدا ٣ثش ْٙب٥يت دس حٴصٯ ريسثو ثٮبثٰ تؾخيـ ٩شجِ ثجت؛
 -6٭غخٰ اي اص مٴاثو ٳ ؽشايو اعتٚبدٯ اص ّص٩ت جْ٪ي ٳ اسائٰ رٴاٱي ٞ٩ب ٧فصحيتذاس ،اتلبديٰ
يب دعتيبٯ ٩شتجو ،دس فٴستي  ٰ١ثجت ّص٩ت جْ٪ي ٩ٴسد دسخٴاعت ثبؽذ؛
٩ -1ذاس ٩ ٟجت ٱٴيت ٩تٞبمي؛
 -8سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱبي ٝب٭ٴ٭ي؛
٩ -9ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دس فٴستي  ٰ١تٞبمب تٴعو ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ثٰ ّ ٤٪آيذ.
يادِ112
دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ىج٩ ٜوبدٯ ٝ 9وب٭ٴ ٫دسخٴاعوت حو ٜتٞوذ١ ٧وشدٯ ثبؽوذ ،ٱٮيوب ٧تٞبموبي ثجوت
ّص٩ت ثبيذ دسخٴاعت خٴد سا ثٰ ٱ٪شاٯ ٩ذاس١ي  ٰ١حب١ي اص ايو ٬حو ٜثبؽوذ ،ثوٰ ٩شجوِ ثجوت تغو٦ي٨
٭٪بيذ .اي ٬دسخٴاعت ثبيذ ٩ؾت ٤٪ثش ٩ٴاسد صيش ثبؽذ:
 -1تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي؛
١ -2ؾٴسي  ٰ١اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي دس آ٭جب تغ٦ي ٨ؽذٯ ٳ يب دس فٴست ٩ٮيٰٞاي يب ثوي٬ا٦٦٪٥وي ثوٴد٫
اٍٲبس٭ب ،ٰ٩اداسٯاي  ٰ١اٍٲبس٭ب ٰ٩دس آ٭جب تغ٦ي ٨ؽذٯ اعت؛
تبصرِ  -1دسخٴاعت ح ٜتٞذ ٧ثبيذ ٱ٪ض٩ب ٫ثب تبسيخ تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩تغ٦ي ٨ؽٴد.
تبصرِ  -2ٱشربٯ ح ٜتٞذ ٧دٳ يب چٮذ اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي ادّب ؽٴد٩ ،يتٴا ٫ثوب سّبيوت تجقوشٯ (ٙ )1وٴ،ٛ
اىصّبت آ٫ٱب سا دس ي ٠دسخٴاعت ٝيذ ٳ تغ٦ي ٨٭٪ٴد .دس اي ٬فٴست ٩جٮبي احتغبة ح ٜتٞذ٧
تبسيخ تغ٦ي ٨٭خغتي ٬اٍٲبس٭ب ٰ٩خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  -3دس فٴستي  ٰ١ح ٜتٞذ ٧ادّ بيي ؽوب٦١ ٤٩يوٰ ١بالٱوب ٳ خوذ٩بت ٩ٮوذسد دس اٍٲبس٭ب٩وٰ ٝج٦وي
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٭جبؽذ ،اؽبسٯ ثٰ ١بالٱب يب خذ٩بتي ٩ ٰ١ٴسد ادّب اعت ،مشٳسي اعت.
يادِ 113
٩ذت ص٩ب ٫ح ٜتٞذ ٧دس ثجت ّص٩ت٩ 6 ،بٯ اص تبسيخ تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩اف٦ي خٴاٱذ ثٴد .دس اي٩ ٬ٴسد سٳص
تغ٦ي ٨جضء ٩ذت ٩لغٴة ٭خٴاٱذ ؽذ ٳ ارش آخشي ٬سٳص ٩قبدٗ ثب سٳص تْيي ٤ثبؽذ ،اي٩ ٬ذت توب آخوشي٬
عبّت اٳ٥ي ٬سٳص اداسي ثْذ اص تْيي٩ ٤لبعجٰ خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 114
تبسيخ اٍٲبس٭ب ٰ٩ٱ٪ب ٫تبسيخ ٳفٴ ٣اٍٲبس٭ب ٰ٩يب تبسيخ دادٯ پيب ٧اعت٩ ،ؾشٳه ثش ايٮ ٰ٢دس ص٩وب ٫تغو٦ي٨
حبٳي اىصّبت صيش ثبؽذ:
 -1اع٩ ٨تٞبمي؛
 -2٭ؾب٭ياي  ٰ١اثصٓٱب ثبيذ دس آ٭جب فٴست ريشد؛
 -3٭٪ٴ٭ٰاي اص ّص٩ت؛
١ -4بالٱب ٳ خذ٩بتي ّ ٰ١ص٩ت ثشاي تؾخيـ آ٫ٱب ثجت ٩يؽٴد؛
 -5پشداخت ح ٜثجت اٍٲبس٭ب.ٰ٩
يادِ 115
٩تٞبمي ٩ي تٴا٭ذ تب ٝج ٤اص ا٭تؾبس آرٲي ٩ٴموٴُ ٩وبدٯ  121ايو ٬آيوي٬٭ب٩وٰ مو ٬٪دسخٴاعوت ١تجوي اص
٩شجِ ثجت ٭غجت ثٰ افص ٭ؾب٭ي ،تٖييش ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳ ١وبٱؼ ١بالٱوب ٳ خوذ٩بت ٩ٴموٴُ ّص٩وت
اٝذا ٧٭٪بيذ .اّ٪ب ٣اي ٬افص ٩ٮٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰ ٞ٩شس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 116
٩تٞبمي يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي دس ٱش ص٩بٝ ٫ج ٤اص ثجت ّص٩ت ٩يتٴا٭ذ م ٬٪دسخٴاعت ١تجي اص ٩شجِ
ثجت ،اٍٲبس٭ب ٰ٩خٴد سا ٩غتشد داسد .دس فٴست اعتشداد اٍٲبس٭ب ،ٰ٩ٱضيٮٰٱبي پشداختي ٩غوتشد ٭خٴاٱوذ
ؽذ.
يادِ 117
٩شجِ ثجت پظ اص دسيبٙت اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ م٪بئ٩ ٨شثٴه ،ٳ احشاص ؽشايو ٞ٩شس دس ٩بدٯ  114اي ٬آيي٬٭ب ،ٰ٩آ٫
سا دس دٙتش ثجت ٳاسد ٳ ثشسٳي ٱشي ٠اص ٭غخ اٍٲبس٭ب ،ٰ٩تبسيخ دسيبٙت اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ؽ٪بسٯ آ ٫سا ٝيذ ٭٪ٴدٯ
ٳ ٭غخٰ دٳ ٧آ ٫سا  ٰ١داساي ٱ٪ب٩ ٫ؾخقوبت ٭غوخٰ افو٦ي اعوت ،ثْوذ اص ا٩نوب ٳ ٩ٲوش ٳ ٝيوذ توبسيخ
(عبّت ،سٳص٩ ،بٯ ،عب )٣ٳفٴ ٣آ ٫ثب ت٪ب ٧حشٳٗ ،ثٰ ّٮٴا ٫سعيذ ثٰ ٩تٞبمي ٩غتشد خٴاٱذ ١شد.
تبصرررِ – دسخقووٴؿ اٍٲبس٭ب٩ووٰٱووبيي ١ووٰ ثووب پغووت عٚبسؽووي اسعووب٩ ٣وويؽ وٴ٭ذ ،دس فووٴست ثجووت
اٍٲبس٭ب ٰ٩ٱوب ،٭غوخٰ دٳ ٧آ ٫ٱوب ٱ٪وشاٯ ثوب مو٪بئ ٨تٴعوو ٳ ثوٰ ٱضيٮوٰ ٩شجوِ ثجوت ثوب پغوت
عٚبسؽي ثٰ ّٮٴا ٫سعيذ ثٰ ٩تٞبميب٩ ٫غتشد خٴاٱذ ؽذ .دس فٴست ّذ ٧ثجت ٭يض ٩شاتت ثوٰ
ٱ٪ي ٬تشتيت ثٰ اىصُ ٩تٞبميب ٫خٴاٱذ سعيذ .پبعخ اٍٲبس٭ب ٰ٩ٱوبي ٳافو ٰ٦دسچوبسچٴة ٩وبدٯ
 161اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩ثٰ فٴست ا٢٥تشٳ٭ي٢ي خٴاٱذ ثٴد.

فصم دٔو :بررسي ٔ اَت:ار آگٓي اظٓارَايّ
يادِ 118
٩شجِ ثجت ٍشٗ  31سٳص اص تبسيخ ٳفٴ ٣اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ مو٪بئ ،٨آ ٫سا اص ٥لوبً سّبيوت جٮجوٰٱوبي ؽو٦٢ي ٳ
ؽشايو ٞ٩شس دس ٝب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩ٳ ٱ٪چٮي ٬تيجي ٜىج ٰٞيب ىجٞبت اّص٩ي ثب ىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي
٩ٴسد ثشسعي ٝشاس ٩يدٱذ.
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يادِ 119
٩شجِ ثجت چٮب٭چٰ پظ اص ثشسعوي ،ايوشادات ٳ ٭ٴاٝقوي سا دس اٍٲبس٭ب٩وٰ ٳ مو٪بئ ٨آ٩ ٫ؾوبٱذٯ ٭٪بيوذ،
٩شاتت سا ثٰ فٴست ٢٩تٴة ٳ ثب ٝيذ جضييبت ثٰ ٩تٞبمي اثصٓ ٩ي١ٮذ تب ٍشٗ ٩ٲ٦ت ٞ٩وشس اٝوذا ٧ثوٰ سٙوِ
٭ٞـ ٭٪بيذ.
چٮب٭چٰ ٩تٞبمي دس ٩ٲ٦ت ٞ٩شس ٝب٭ٴ٭ي ثٰ ٱش ّ٦تي ٭تٴا٭ذ ٭ٞبيـ اّص٩ي سا س ِٙ٭٪بيذ٩ ،شجِ ثجت،
اٍٲبس٭ب٩ووووٰ سا سد ٳ ٩شاتووووت سا ١تجووووبً ثووووب ر١ووووش ّ٦ووووت يووووب ّ٦وووو ٤سد ثووووٰ ٩تٞبمووووي ثجووووت اثووووصٓ
خٴاٱذ ١شد.
تبصرِ – ٩ٲ٦ت س ِٙ٭ٞـ ثشاي اؽخبؿ ٞ٩ي ٨دس ايشا 31 ٫سٳص ٳ ثشاي اؽخبؿ ٞ٩ي ٨دس خبسد اص ١ؾوٴس
 61سٳص اص ص٩ب ٫اثصٓ ٩لبعجٰ ٩يؽٴد.
يادِ 121
٩شجِ ثجت پظ اص پزيشػ اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ّص٩ت٩ ،شاتوت سا ثوٰ ٩تٞبموي اثوصٓ ٳآرٲوي ٩شثوٴه سا جٲوت
اىصُ ّ٪ٴ٩ ٧ٮتؾش ٩ي٭٪بيذ .آرٲي ٩ضثٴس ثبيذ ؽب٩ ٤٩ٴاسد ري ٤ثبؽذ:
 – 1تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ اٍٲبس٭بٰ٩؛
 – 2دس فٴست ادّبي ح ٜتٞذ ،٧تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ١ؾوٴسي ١وٰ دسخٴاعوت ثجوت اٳ٥يوٰ دس
آ٭جب فٴست رشٙتٰ اعت؛
 – 3٭٪ٴ٭ٰ ّص٩ت؛
 -4اجشاء ّص٩ت ثب ر١ش س٭ك ،دس فٴستي  ٰ١س٭ك ثٰ ّٮٴا ٫فٚت ٩ؾخقٰ ٳ يب ٳي ري ّص٩ت ثبؽذ؛
ٙ –5ٲشعت ١بالٱب ٳ خذ٩بتي ّ ٰ١ص٩ت ثشاي تؾخيـ آ٫ٱب ٩ٴسد اعتٚبدٯ ٝشاس ٩يريشد؛ ثب اؽبسٯ
ثٰ ىج ٰٞيب ىجٞبت ٩شثٴه ىج ٜىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي؛
 - 6٭ب ٧ٳ ٭ؾب٭ي ٩تٞبمي؛
 – 1٭ب ٧ٳ ٭ؾب٭ي ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي دس فٴستي  ٰ١اٍٲبس٭ب ٰ٩تٴعو ٭٪بيٮذٯ تغ٦ي ٨ؽذٯ ثبؽذ.
تبصرِ – دس فٴستي ٩ ٰ١تٞبمي ٍشٗ  31سٳص پظ اص دسيبٙت اثصٓ ،ٱضيٮٰ ا٭تؾبس آرٲي ٙٴ ٛسا پشداخت
٭٢ٮذ ،اٍٲبس٭ب١ ٰ٩ب ٨٥ ٫ي ٬٢تٞ٦ي خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 121
دس فٴست سد اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ّص٩ت ثٰ اعتٮبد ثٮذٱبي (ا٥و٘) ٳ (ة) ٩وبدٯ  31ٳ ٩وبدٯ ٝ 32وب٭ٴ٩ ،٫شجوِ
ثجت ٦٩ض ٧اعت دالي ٤سد سا ١تجبً ثٰ ٩تٞبمي اثصٓ ٭٪بيذ.
اص ٥لبً ٩ٴاد اؽبسٯ ؽذٯ ،دس ٩ٴاسدي ّص٩ت ّي ٬يب ؽجيٰ ّص٩وت دييوش تؾوخيـ دادٯ ؽوذٯ ٳ سد
٩ي رشدد ّ ٰ١ص٩ت ٩ز١ٴس ٝجصً ثٰ اع ٨دييشي ثجت يب تٞبمبي ثجت ؽذٯ ثبؽذ يوب ؽوجبٱت آ ٫اص ٥لوبً
ؽٍ ٤٢بٱش يب ت ٌٚ٦يب ١تبثت ٳ يب عبيش ٳي ريٱب ثب ّص٩ت دييشي ٝ ٰ١جص ثجت يب تٞبمبي ثجت ؽذٯ ثوٰ
ا٭ذاصٯاي ثبؽذ ٩ ٰ١قشٗ١ٮٮذربّ ٫بدي سا ثٰ اؽتجبٯ ثيٮذاصد.
٩تٞبمي ٩ي تٴا٭وذ ٍوشٗ ٩ٲ٦وت ٞ٩وشس ٭غوجت ثوٰ سد اٍٲبس٭ب٩وٰ اّتوشاك خوٴد سا دس دٳ ٭غوخٰ ٳ ثوب
پشداخت ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ سد ثجت ،اص ىشي٩ ٜشجِ ثجت ثٰ ٪١يغيٴ٩ ٫ٴمٴُ ٩بدٯ  111ايو ٬آيوي٬٭ب٩وٰ
تغ٦ي ٨٭٪بيذ.پظ اص ثجت اّتشاك٭ب ،ٰ٩٭غخٰ دٳ ٧آ ٫ثب ٝيذ تبسيخ ٳ ؽو٪بسٯ ٳفوٴ ٣ثوٰ ْ٩توشك ٩غوتشد
٩يرشدد.
٩ٲ٦ت اّتشاك ثشاي اؽخبؿ ٞ٩ي ٨ايشا 31 ٫سٳص ٳ ثشاي اؽخبؿ ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾٴس 61سٳص اص تبسيخ
اثصٓ خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ – دس فٴست سد اّتشاك دس ٪١يغيٴ ،٫ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ سد ثجت ٝبث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.

فصم سٕو :اَتقال ،اصالح ٔ اعتراض بّ اظٓارَايّ
يادِ 122
ا٭تٞب ٣ح٩ ٜب٢٥يت ٭بؽي اص تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩يوب اّيوبي اجوبصٯ ثٲوشٯثوشداسي اص آ ٫ثبيوذ ثوٰ دسخٴاعوت
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١تجي ٱش ري ٭ ،ِٚثٰ ٩شجِ ثجت اّص ٧ٳ دس پشٳ٭ذٯ ٩شثٴه دسد رشدد .اّ٪ب ٣اي ٬تٖييوش ٩ٮوٴه ثوٰ پشداخوت
ٱضيٮٰ ٞ٩شس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ – ا٭تٞب ٣جضئي ح٩ ٜب٢٥يت ٭بؽي اص تغو٦ي ٨اٍٲبس٭ب٩وٰ ٩غوت٦ض ٧تغو٦ي ٨اٍٲبس٭ب٩وٰ جذارب٭وٰ
تٴعو ٩ٮت٤ٞا٥يٰ اعت.
يادِ 123
ثْذ اص ا٭تؾبس آرٲي ٩ٴمٴُ ٩بدٯ  121اي ٬آيي ٬٭ب ،ٰ٩ٱش رٴ٭ٰ افصحي  ٰ١ثٰ ٳعي٩ ٰ٦تٞبموي دس خوٴد
ّص٩ت ٳ ب دسکبالٱب ب خذ٩بت ٩شثٴه ثٰ آ ٫فٴست ريشد ٩غت٦ض ٧تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩جذ وذ اعوت .چٮوي٬
اٍٲبس٭ب ٰ٩ای ثٰ تشتيت ٞ٩شس دس ٝب٭ٴ ٫ٳ ا  ٬آ ي ٬٭ب ٰ٩ثشسعی ٩یروشدد .ٱشروبٯ افوصحبت تٞبموب ؽوذٯ
٩ٴسد پز شػ ٩شجِ ثجت ٝشاس ريشد ٩ٴمٴُ آرٲی ٩ی ؽٴد.
يادِ 124
ٱش ؽخقي  ٰ١٭غجت ثٰ تٞبمبي ثجت ّص٩ت اّتشاك داؽتٰ ثبؽذ ثبيذ ٍوشٗ ٩ٲ٦وت  31سٳص اص توبسيخ
ا٭تؾبس آرٲي ٩ٴمٴُ ٩بدٯ  121اي ٬آيي ٬٭ب ٰ٩اّتشاك خٴد سا دس دٳ ٭غخٰ ٩جٮوي ثوش ّوذ ٧سّبيوت ٚ٩وبد
ثٮذٱبي (ا )٘٥ٳ (ة) ٩بدٯ  31ٳ ٩بدٯ ٝ 32ب٭ٴ ٫ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ.
پظ اص ثجت اّتشاك ٭ب ،ٰ٩٭غخٰ دٳ ٧آ ٫ثب ٝيذ تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ ٳفٴ ٣ثٰ ْ٩تشك ٩غوتشد ٩ويروشدد.
اّتشاك ٭ب ٰ٩ثبيذ ٱ٪شاٯ ثب دالي ٤ٳ ٩ذاس ٟاعتٮبدي ٳ سعيذ پشداخت ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ اّتشاك ثبؽوذ.
چٮب٭چٰ پظ اص ثشسعي اّتشاك ٭ب ٰ٩ٳ ٩ذاس ٟاعتٮبدي ،ت٪٢يو٩ ٤وذاس٩ ٟٮنو ٨ثوٰ اّتوشاك٭ب٩وٰ موشٳست
داؽتٰ ثبؽذ٩ ،شجِ ثجت ثب تْيي٩ ٬وٴاسد١ ،تجوبً اص ٩تٞبموي ٩ويخٴاٱوذ ١وٰ ٍوشٗ  31سٳص اص توبسيخ اثوصٓ
٭غجت ثٰ س ِٙ٭ٴاٝـ اٝذا ٧٭٪بيذ .دس ٕيش اي ٬فٴست ،اّتشاك٭ب١ ٰ٩ب ٨٥ ٫ي ٬٢تٞ٦ي خٴاٱذ ؽذ.
تبصرِ – ٩ٲ٦ت س ِٙ٭ٞـ ثشاي اؽخبؿ ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾٴس  61سٳص ٩يثبؽذ.
يادِ 125
ٱشربٯ اّتشاك ْ٩تشك ٩جٮي ثش ادّبي ح٩ ٜب٢٥يت ٭غوجت ثوٰ ّص٩توي ثبؽوذ ١وٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ ثجوت آ٫
ص ثوٰ ٭وب ٧اٳ ثجوت ٭ؾوذٯ اعوت ،ثبيوذ
تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت ٳ آرٲ ي ؽذٯ اعت ،دس فٴستي ّ ٰ١ص٩وت ٝوج ً
ٱ٪ض٩ب ٫ثب اّتشاك ،ثشاي ّص٩ت خٴد٩ ،يبثٝ ٜوب٭ٴ ٫ٳ ايو ٬آيوي٬٭ب٩وٰ تٞبموبي ثجوت ١وشدٯ ٳ حو ٜثجوت
اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ّص٩ت ثشحغت ىجٞبت ٳ ت٪ب٩ ٧خبسد ٩شثٴه ثٰ آ ٫سا تأديٰ ٭٪بيذ٩ .شجِ ثجت ٩ٴٍو٘ اعوت
ثب سّبيت ٩بدٯ  124اي ٬آيي٬٭بٍ ،ٰ٩شٗ  11سٳص اص تبسيخ ٳفٴ ٣اّتوشاك ٭غوخٰاي اص اّتوشاك ٭ب٩وٰ سا ثوٰ
ا٭ن٪ب ٧سٳ٭ٴؽت ٩ذاس ٟٳ دالي ٤اعتٮبدي ثٰ ٩تٞبمي ثجت اثصٓ ٭٪بيذ٩ .تٞبموي ٦٢٩و٘ اعوت اص توبسيخ
اثصٓ اّتشاك٭ب ،ٰ٩پبعخ ٢٩تٴة خٴد سا ٍشٗ  21سٳص ٭غوجت ثوٰ اّتوشاك ٳاسدٯ ثوٰ ٩شجوِ ثجوت تغو٦ي٨
٭٪بيذّ .ذ ٧پبعخ ٩تٞبمي ثٰ اثصٓ دس ٩ٲ٦ت ٞ٩شس ثٰ ٩ٮض ٰ٥ت٢٪ي ٬ٳي خٴاٱذ ثٴد.
ٱشربٯ ٩تٞبمي ١تجبً ثٰ اّتشاك ْ٩تشك ت٢٪ي ٬٭٪بيذ دسخٴاعت اٳ ثشاي ثجت ّص٩ت ٩غتشد ؽوذٯ
تٞ٦ي ٩يرشدد ٳ ٩شاتت ١تجبً ثٰ ْ٩تشك اثصٓ ٩ي ؽٴد توب دس فوٴستي ١وٰ ّص٩وت ٳي ثوٰ ثجوت ٭شعويذٯ
ثبؽذ ،ثش ىج ٜاٍٲبس٭بٰ٩اي  ٰ١ٱ٪ض٩ب ٫ثب اّتشاك تغ٦ي١ ٨شدٯ اعت ٭غجت ثٰ ثجت آ ٫اٝوذا١ ٧ٮوذ .دس
فٴست ّذ ٧ت٢٪ي٩ ٬تٞبمي٩ ،شجِ ثجت ٩شاتت سا ٍشٗ  11سٳص ثٰ ْ٩تشك اثصٓ ١شدٯ ٳ ٳي اص ايو ٬توبسيخ
 21سٳص ٩ٲ٦ت داسد  ٰ١اّتشاك خٴد سا اص ىشيو٩ ٜشجوِ ثجوت تغو٦ي٪١ ٨يغويٴ٩ ٫ٴموٴُ ٩وبدٯ  111ايو٬
آيي٬٭ب ٰ٩٭٪بيذ .ٱ٪ي ٬تشتيت دس ٩ٴسدي ٭يض ثبيذ سّبيت ؽٴد  ٰ١اّتشاك ْ٩تشك ٩جٮي ثش ادّبي داؽت٬
ثشخي حٞٴٕ ،ٛيشاص ح٩ ٜب٢٥يت ،٭غجت ثٰ ّص٩تي ثبؽذ ١وٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ ثجوت آ ٫تغو٦ي٩ ٨شجوِ ثجوت
ؽذٯ ٳ٥ي ٱٮٴص دس ايشا ٫ثٰ ثجت ٭شعيذٯ اعت٩ ،يش ايٮّ ٰ٢ص٩ت ٝب٭ٴ٭بً ٝبث ٤ثجت ٭جبؽذ .دس ايوٙ ٬وشك
٭يبصي ثٰ تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ّص٩ت ثٰ ٩شجِ ثجت ٭خٴاٱذ ثوٴد .تقو٪ي٪١ ٨يغويٴ ٫ىجو٩ ٜوبدٯ 112
اي ٬آيي٬٭بٝ ٰ٩بث ٤اّتشاك دس دادربٯ فب٥ح ٞ٩شس دس ٩بدٯ ٝ 59ب٭ٴ ٫اعت.
تبصرِ  –1دس فوٴستي ١وٰ اٍٲبس٭ب٩وٰ تغو٦ي٪ي ثوٰ ٱوش د٥ي٦وي ٩ٮتٲوي ثوٰ ثجوت ّص٩وت ٭ؾوٴد ٩جوبٔ٥
پشداختي اص اي ٬ثبثتٝ ،بث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  -2دس فٴست سد اّتشاك دس ٪١يغيٴ ،٫ٱضيٮٰ سعيذري ثٰ اّتشاكٝ ،بث ٤اعتشداد ٭خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  -3چٮب٭چٰ ْ٩توشك ٞ٩وي ٨ايوشا ٫٭جبؽوذ٩ ،ٲ٦وت ٱوبي ٩وز١ٴس دس ايو٩ ٬وبدٯ ثوٰ دٳ ثشاثوش اٙوضايؼ
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٩ييبثذ.

فصم چٓارو :ثبت عاليت ٔ تًذيذ ثبت
يادِ 126
پظ اص ا٭تؾبس آرٲي ثجت ّص٩ت٩ ،ٴموٴُ ٩وبدٯ  121ايو ٬آيوي٬٭ب٩وٰ ٳ تلٴيو ٤٭غوخٰ ٩ٮتؾوش ؽوذٯ يوب
٩ٮْ٢ظ دس عبيت سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي تٴعوو ٩تٞبموي ثوٰ ٩شجوِ ثجوتٍ ،وشٗ  31سٳص اص توبسيخ ا٭تؾوبس ،دس
فٴستي ٩ ٰ١شجِ ثجت تؾخيـ دٱذ ؽشايو ٩ٮذسد دس ٝب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي٬٭ب٩وٰ سّبيوت ؽوذٯ ٳ ٭غوجت ثوٰ
تٞبمووبي ثجووت ّص٩ووت ٭يووض اّتووشاك ٭ؾووذٯ ٳ يووب اّتووشاك سد ؽووذٯ اعووتّ ،ص٩ووت سا پووظ اص پشداخووت
ٱضيٮٰٱبي ٩شثٴه دس دٙتش ثجت ّص٩ت ،ثجت ٩یکٮذ.
تبصرِ – دس فٴست ّذ ٧تلٴي ٤٭غخٰ ٩ٮتؾش ؽذٯ يب ٩ٮْ٢ظ دس عبيت سٳص٭بٰ٩سع٪ي ثٰ ٩شجِ ثجوت
ٍشٗ ٩ٲ٦ت ٞ٩شس دس اي٩ ٬بدٯ ،اٍٲبس٭ب١ ٰ٩ب ٨٥ ٫ي ٬٢تٞ٦ي خٴاٱذؽذ.
يادِ 127
٩تٞبمي ثبيذ ٍشٗ ٩ذت  31سٳص پظ اص اّص١ ٧تجي ٩شجِ ثجت ٩جٮي ثش تأييذ ٭ٲبيي ّص٩ت ،٭غجت ثوٰ
پشداخت ٱضيٮٰ ٱبي ثجت ّص٩ت ٳ ا٭تؾبس آرٲي ٩ٴمٴُ ٩بدٯ  129اي ٬آيي٬٭ب٩وٰ اٝوذا ٧٭٪بيوذ .دس فوٴست
ّذ ٧پشداخت ٱضيٮٰٱب دس ٩ٲ٦ت ٞ٩شس ٙٴ ،ٛاٍٲبس٭ب١ ٰ٩ب٥ ٫و ٨ي٢و ٬تٞ٦وي ٩ويروشدد .ايو٩ ٬ٲ٦وت ثوشاي
٩تٞبميبٞ٩ ٫ي ٨خبسد اص ١ؾٴس  61سٳص ٩يثبؽذ.
يادِ 128
ثجت ّص٩ت دس دٙتشثجت ىجٙ ٜش )2 -ُ( ٧ثب ٝيذ ٩شاتت ري ٤ثٰ ّ ٤٪خٴاٱذ آ٩ذ:
 – 1اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٳ تبثْيت ٩ب٥ک ّص٩ت؛
 – 2اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي اٳ ،دس فٴست ٳجٴد؛
 – 3ا٥قب ٛي ٠٭٪ٴ٭ٰ اص ّص٩ت دس ٩ل٦ي  ٰ١ثٰ اي ٬ا٩ش اختقبؿ دادٯ ؽذٯ اعت؛
 - 4تْيي ٬اجضا ّص٩ت ثب ر١ش س٭ك ،دس فٴستي  ٰ١س٭ك ثوٰ ّٮوٴا ٫فوٚت ٩ؾخقوٰ ٳ يوب ٳي روي ّص٩وت
ثبؽذ؛
 – 5تبسيخ ١ب( ٤٩عبّت ،سٳص٩ ،بٯ ٳ عب )٣ٳ ؽ٪بسٯ ثجت اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ تبسيخ ٳ ؽ٪بسٯ ثجت ّص٩ت؛
ٙ - 6ٲشعت ١بالٱب ٳ خذ٩بتي ّ ٰ١ص٩ت ثشاي تؾخيـ آ٫ٱب اعتٚبدٯ ٩يؽٴد  ،ثب اؽبسٯ ثٰ ىج ٰٞيوب
ىجٞبت آ٫ٱب ىج ٜىجٰٞثٮذي ثي٬ا٦٦٪٥ي؛
 – 1دس فٴست ادّبي ح ٜتٞذ ٧ٳ پزيشػ آ ،٫تبسيخ ،ؽ٪بسٯ ٳ ٩ل ٤تغ٦ي ٨اٍٲبس٭بٞ٩ ٰ٩ذ٧؛
٩ -8ذت اّتجبس ثجت ّص٩ت.
تبصرِ  – 1دس دٙتش ثجت ثشای ٱشّص٩ت دٳ فٚلٰ اختقبؿ ٩ييبثذ ٳ ٱش تٖييش ٳ افص ٳ ٱ٪چٮي ٬٭٤ٞ
ٳ ا٭تٞبالتي  ٰ١جضئبً يب ١صً ٭غجت ثٰ ّص٩ت فٴست ٩يريشد ،دس فٚلبت ٩ضثٴس ٝيوذ ٩ويروشدد.
دس فٴست ٭يبص ثٰ فٚلبت امبٙي ٩شجِ ثجت ٩يتٴا٭ذ اص دٙتش ٩ت٪٪ي ثوٰ ايو٩ ٬ٮَوٴس اعوتٚبدٯ
٭٪بيذ.
تبصرِ  – 2دسد ٩شاتت ٙٴ ٛپظ اص ت٪٢ي ٤ثبيذ ثٰ ا٩نبء ٩ب٥ک ّص٩ت يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي ٳ ٱ٪چٮوي٬
سئيظ اداسٯ ثجت ّصئ ٨تجبسي ثشعذ.
يادِ 129
٩شجِ ثجت  ٘٦٢٩اعت ٍشٗ  31سٳص پظ اص ثجت ّص٩ت ،آرٲي حبٳي ٦١يٰ ٩شاتت ٩ٮوذسد دس ٩وبدٯ 128
اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩سا جٲت اىصُ ّ٪ٴ٩ ٧ٮتؾش ٭٪بيذ.
يادِ131
پظ اص ثجت ّص٩وت ٳ ا٭تؾوبس آرٲوي آ ٫ٳ تلٴيو ٤٭غوخٰ ٩ٮتؾوش ؽوذٯ يوب ٩وٮْ٢ظ دس عوبيت سٳص٭ب٩وٰ
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سع٪ي ،رٴاٱي٭بٰ٩اي ىجٙ ٜوش١ )3 – ُ( ٧وٰ حوبٳي ٩وٴاسد ٩وز١ٴس دس ثٮوذٱبي ()1()6()5()4( )3( )1
٩بدٯ  128اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩ٳ ٱ٪چٮي٩ ٬ذت اّتجبس ّص٩ت ثجت ؽذٯ ٳ تبسيخ ا٭ٞنبي آ ٫ثبؽذ ،پظ اص ا٩نبء
ٳ ٩ٲش سئيظ اداسٯ ثجت ّصئ ٨تجبسي ،ثٰ ٩بّ ٠٥ص٩ت يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي اٳ تغ٦ي٩ ٨يؽٴد.
تبصرِ  -رٴاٱي٭بّ ٰ٩ص٩ت ثب اعتٚبدٯ اص ٙٮبٳسي سٳص تٲيٰ ٩يؽٴد.
يادِ 131
ثب تٴجٰ ثٰ ثٮذ د ٩بدٯ ٝ 41ب٭ٴ٩ ،٫بّ ٠٥ص٩ت ٩يتٴا٭ذ ثب پشداخت ٱضيٮٰ ٞ٩شس ،دسخٴاعت ت٪ذيوذ اّتجوبس
ثجت ّص٩ت سا ثشاي دٳسٯ ٱبي ٩تٴا٥ي دٯ عب ٰ٥ثٮ٪بيذ .دسخٴاعوت ت٪ذيوذ ثجوت ٍوشٗ يو ٠عوبٝ ٣جو ٤اص
ا٭ٞنبي ٩ذت اّتجبس ثجت ّص٩ت دس ٱش دٳسٯ ،ثٰ ّ ٤٪خٴاٱذ آ٩ذ.
تبصرِ – دس فٴست ّذ ٧دسخٴاعت ت٪ذ ذ ثجت ٍشٗ ٩ٲ٦ت يبدؽذٯ ،ا٩کب ٫دسخٴاعت آٍ ٫شٗ ٩ٲ٦ت 6
٩بٯ پظ اص پب ب ٫اّتجبس ثجت ّص٩ت ،ثب پشداخت جشي ٰ٪تأخيش ثٰ ٩يضا ٫٭ق٘ ٱضيٮٰ ثجت ّص٩ت
ٳجٴد داسد ،ٳاال ثجت ّص٩ت اص دسجٰ اّتجبس عبٝو خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 132
دسخٴاعت ت٪ذيذ ثجت ّص٩ت دس دٳ ٭غخٰ تٴعو ٩بّ ٠٥ص٩ت ثجت ؽذٯ يب ٭٪بيٮوذٯ ٝوب٭ٴ٭ي اٳ تٲيوٰ ٳ
پظ اص ا٩نبء ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي٩ ٨يؽٴد.
٩شجِ يبدؽذٯ پظ اص دسيبٙت دسخٴاعت ت٪ذيذ ثجوت ٳ مو٪بئ ،٨آ ٫سا دس دٙتوش ٩شثٴىوٰ ٳاسد ٳ ثوشسٳي
ٱشيوو ٠اص ٭غووخ دسخٴاعووت ،تووبسيخ دسيبٙووت ٳ ؽوو٪بسٯ آ ٫سا ٝيووذ ٳ ٭غووخٰ دٳ ٧آ ٫سا ١ووٰ داساي ٱ٪ووب٫
٩ؾخقبت ٭غخٰ اف٦ي اعت ثْذ اص ا٩نبء ٳ ٩ٲش ثٰ ّٮٴا ٫سعيذ ثٰ دسخٴاعت ١ٮٮذٯ ٩غوتشد خٴاٱوذ
١شد.
يادِ 133
دسخٴاعت ت٪ذيذ ثجت ثبيذ حبٳي ٩ٴاسد ري ٤ثبؽذ:
 – 1ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت اٍٲبس٭ب ٰ٩ٳ ّص٩تي  ٰ١ت٪ذيذ آ٩ ٫ٴسد دسخٴاعت اعت؛
 – 2ىج ٰٞيب ىجٞبت ١بالٱب ٳ خذ٩بتي ّ ٰ١ص٩ت ثشاي تؾخيـ آ٫ٱب ثجت ؽذٯ اعت؛
 -3اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ١ب٩ ٤٩بّ ٠٥ص٩ت ثجت ؽذٯ يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي ،دس فٴستي  ٰ١دسخٴاعت تٴعو
٭٪بيٮذٯ ثٰ ّ ٤٪آيذ.
تبصرِ – 1دسخٴاعت ت٪ذيذ ثجت ٳٝتي پزيشٙتٰ ٩يؽٴد  ٰ١ٱضيٮٰ ت٪ذيذ پشداخت ؽذٯ ثبؽذ.
تبصرِ  -2دس ٩ٴ ِٝت٪ذيذ ثجت٩ ،شجِ ثجت  ٘٦٢٩اعت ىج١ ٰٞبالٱوب ٳ خوذ٩بت سا ٩يوبث ٜثوب جذيوذتشي٬
ٳيشايؼ ىجٞوٰثٮوذي ثوي٬ا٦٦٪٥وي ّص٩وت ،دس دٙتوش ثجوت ٳ روٴاٱي٭ب٩وٰ ت٪ذيوذثجت ّص٩وت سا
ثشاعبط آ ٫تقليح ٭٪بيذ .ٱضيٮوٰ تٖييوش ىجٞوبت ٭بؽوي اص اّ٪وب ٣ٳيوشايؼ جذيوذ ىجٞوٰثٮوذي
ثي٬ا٦٦٪٥ي ثٰ ّٲذٯ ٩بّ ٠٥ص٩ت خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ ٩ -3بّ ٠٥ص٩ت ٩يتٴا٭ذ م ٬٪دسخٴاعت ت٪ذيذ ،دسخٴاعت جذارب٭ٰاي سا ثشاي ت٦ٞي ٤ىج ٰٞيوب
١بالٱب ٳ خذ٩بتي ّ ٰ١ص٩ت ثشاي آ ٫ثٰ ثجت سعيذٯ اعت ،ثذٳ ٫پشداخوت ٱضيٮوٰ ثجوت تٖييوش،
تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت ٭٪بيذ.
تبصرِ  -4دس فٴست تٖييش ىجٞبت يب ١بالٱب٩ ،ٮذسجبت اي٩ ٬بدٯ ثوب ا٭جوب ٧تٖييوشات الص ،٧ثوٰ ٱضيٮوٰ ٩ب٥و٠
ّص٩ت ،دس سٳص٭بٰ٩سع٪ي آرٲي ٩يؽٴد.
يادِ 134
٩ذاس ٟصيش ثبيذ ثٰ دسخٴاعت ت٪ذيذ م٪ي ٰ٪رشدد:
٩ -1ذاس ٩ ٟجت ٱٴيت ٩تٞبمي؛
 -2حذا ٤ٝؽؼ ٭٪ٴ٭ٰ اص ّص٩ت ثب سّبيت ٩بدٯ  118اي ٬آيي٬٭بٰ٩؛
 -3سعيذ ٩شثٴه پشداخت ٱضيٮٰٱب ؛
٩ -4ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دس فٴستي  ٰ١دسخٴاعت تٴعو ٭٪بيٮذٯ ثٰ ّ ٤٪آيذ.
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يادِ 135
ثب سّبيت تجقشٯٱبي  2ٳ ٩ 3بدٯ  133اي ٬آيي٬٭ب ،ٰ٩ت٪ذيذ ثجت ّص٩ت ٭٪يتٴا٭ذ ٱيچ تٖييشي دس آخوشي٬
ؽ ٤٢ثجت آ ٫ثٰ ٳجٴد آٳسد .دس ٕيش اي ٬فٴست ٞ٩شسات تٖييش ّص٩ت ٝبث ٤اّ٪ب ٣خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 136
ت٪ذيذ ثجت ّص٩ت د٭جب ٰ٥ثجت اف٦ی دس دٙتش ثجت ٩يؽٴد ٳ رٴاٱي٭ب ٰ٩ت٪ذيذ ثجت ىجٙ ٜوش)4 – ُ( ٧
فبدس ٳ تغ٦ي٩ ٨ب٥ک ّص٩ت يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي ٩يرشدد.
رٴاٱي ٭ب ٰ٩ت٪ذيذ ثجت ؽب٩ ٤٩ٮذسجبت رٴاٱي ٭ب ٰ٩اف٦ي ثب ا٭جوب ٧تٖييوشات الص ،٧ٳ ٭يوض ٩وذت اّتجوبس ٳ
تبسيخ ا٭ٞنبي آ ٫خٴاٱذ ثٴد

فصم پُجى – عاليت جًعي
يادِ 137
ٞ٩شسات ٩ٴاد  115تب  136اي ٬آيي٬٭ب ،ٰ٩ثب ا٭جب ٧تٖييشات الص ،٧ٳ ثٰ ؽشه سّبيت ٩ٴاسد صيش دس ٩ٴسد ّصئ٨
جْ٪ي ٭يض ٝبث ٤اّ٪ب ٣اعت:
 -1اٍٲبس٭ب٩ووٰ ثجووت ّص٩ووت جْ٪ووي دس فووٴستي پزيشٙتووٰ خٴاٱووذ ؽووذ ١ووٰ ٩يووبث٩ ٜووبدٯ ٝ 42ووب٭ٴ ،٫دس
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثٰ جْ٪ي ثٴدّ ٫ص٩ت اؽوبسٯ ؽوذٯ ٳ ٭غوخٰاي اص موٴاثو ٳ ؽوشايو اعوتٚبدٯ اص آ ٫٭يوض
م٪ي ٰ٪رشدد؛
 -2دس مٴاثو ٳ ؽشايو اعتٚبدٯ اص ّص٩ت جْ٪ي ،ثبيذ خقٴفيبت ٩ؾتش ٟيوب ١يٚيوت ١بالٱوب ٳ خوذ٩بت
تٴ٥يذي دس ي٩ ٠ٮي ٰٞجٖشاٙيبيي ْ٩ي ٬يب ٩ٴسد تبييذ  ٰ١تلوت آ٫ٱوب اؽوخبؿ ٩ويتٴا٭ٮوذ اص ّص٩وت
٩ز١ٴس اعتٚبدٯ ١ٮٮذ ٳ ٱ٪چٮي ٬م٪ب٭ت اجشاٱبي ٩شثٴه ثوٰ ّوذ ٧سّبيوت ؽوشايو ٳ موٴاثو يبدؽوذٯ
تْيي ٬رشدد؛
 -3آرٲي ثجت ّص٩ت جْ٪ي ٩ ٰ١يبث٩ ٜبدٯ  121ايو ٬آيوي ٬٭ب٩وٰ ا٭جوب ٧خٴاٱوذ ؽوذ ،ثبيوذ ٱ٪چٮوي٬
ؽب ٤٩خصفٰاي اص مٴاثو ٳ ؽشايو اعتٚبدٯ اص آّ ٫ص٩ت ثبؽذ؛
 -4ٱشرٴ٭ٰ تٖييش دس مٴاثو ٳ ؽشايو حب ٨١ثش اعتٚبدٯ اص ّص٩ت جْ٪ي ثبيوذ ثوٰ فوٴست ٢٩توٴة تٴعوو
٩ب ٠٥آّ ٫ص٩ت ثٰ ٩شجِ ثجت اّص ٧ؽٴد .اّص٩يٰ يبد ؽذٯ ثبيوذ دس دٙتوش ثجوت ٝيوذ ؽوٴد .تٖييوشات
٩ز١ٴس ٝج ٤اص ثجت ٱيچيٴ٭ٰ اثشي ٭ذاسد.
خصفٰاي اص تٖييشات ثٰ ّ ٤٪آ٩ذٯ ثبيذ تٴعو ٩شجِ ثجت آرٲي ؽٴد.
ّ -5صٳٯ ثش ٩بّ ٠٥ص٩ت جْ٪ي ثجت ؽذٯ ،عبيش اؽخبؿ ٩جبص ٭يض ٩يتٴا٭ٮذ ثب سّبيت ؽشايو ٳ مٴاثو
٩شثٴه ،اص ّص٩ت يبدؽذٯ اعتٚبدٯ ٭٪بيٮذ.
تبصرِ – ٩تٞبمي ثجت ّص٩ت جْ٪ي دس استجبه ثب ثٮذٱبي ( )1ٳ (ٙ )2ٴ٦٢٩ ٛو٘ اعوت روٴاٱي ٞ٩وب٧
فصحيتذاس ،اتلبديٰ يب دعتيبٯ ٩شتجو سا اخز ٳ ثٰ ٩شجِ ثجت تغ٦ي ٨٭٪بيذ.

فصم ش:ى – تغییرات ،اَتقاالت ٔ اعراض در يٕرد عاليت ثبت شذِ
يادِ 138
٩بّ ٠٥ص٩ت  ٘٦٢٩اعوت ٱش٭وٴُ تٖييوش ساجوِ ثوٰ ا عو ،٨٭ؾوب٭ي ،تبثْيوت ٳ اٝب٩تيوبٯ يوب اّيوبء اجوبسٯ
ثٲشٯ ثشداسي اص ّص٩ت يب ا٭تٞب ٣ٳ يب اّشاك اص ّص٩ت ثجت ؽذٯ سا ١تجبً ٳ ٱ٪وشاٯ ثوب ٩وذاس٩ ٟشثوٴه جٲوت
ثجت دس عٴاث ٜثٰ ٩شجِ ثجت اّص ٧٭٪بيذ .اّ٪ب ٣اي ٬تٖييشات ثب سّبيوت ٞ٩وشسات ٝوب٭ٴ ٫ٳ ايو ٬آيوي٬٭ب٩وٰ
خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ – چٮب٭چٰ دس ىجٰٞثٮذي ثي ٬ا٦٦٪٥ي ّص٩وت ثجوت ؽوذٯ تٖييشاتوي ثوٰ ٳجوٴد آيوذ٩ ،ب٥وّ ٠ص٩وت
٩يتٴا٭ذ اص ٩شجِ ثجت دسخٴاعت ١ٮذ  ٰ١تٖييشات ٩ز١ٴس دس رٴاٱي٭بّ ٰ٩ص٩ت اّ٪ب ٣ؽٴد.
يادِ139
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ٱشرٴ٭ٰ ا٭تٞب٩ ٣ب٢٥يت ّص٩ت ثجت ؽذٯ ثبيذ دس ٩شجِ ثجت ثوٰ ثجوت ثشعوذ .دس دسخٴاعوت ١تجوي ثوشاي
ثجت ا٭تٞب ٣ثبيذ ٭٢بت صيش فشيلبً ٝيذ ؽٴد:
 -1ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت ّص٩ت دس ايشا٫؛
 -2اع ٨ٳ ٭ؾب٭ي ٳ تبثْيت ٩ٮت٤ٞا٥يٰ (٩ب ٠٥جذيذ) يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي ٳي ،دس فٴست ٳجٴد؛
 -3دس فٴست ا٭تٞب ٣جضئي ،ثيب١ ٫بالٱب ٳ خذ٩بتي ّ ٰ١ص٩ت ٭غجت ثٰ آ٫ٱب ٩ٮت ٤ٞؽذٯ اعت.
اف ٤آخشي ٬رٴاٱي ٭بْ٩ ٰ٩تجشّص٩وت ،عوٮذ ا٭تٞوبّ ٣ص٩وت ١وٰ ثوٰ ا٩نوبء ٩ب٥وک پيؾويّ ٬ص٩وت ٳ
٩ٮت ٤ٞا٥يٰ سعيذٯ اعت٩ ،ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دس فٴست ٳجٴد ،ٳ سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱب
ثبيذ م٪ي ٰ٪دسخٴاعت ؽٴد.
تبصرِ  – 1تب ص٩ب٭ی کٰ ا٭تٞب ٣ا٭جب ٧ؽذٯ دس دٙتش ٩شثٴه ثجت ٭ؾذٯ ثبؽذ٩ ،شجِ ثجت ٞٙو ؽخقی سا
کٰ ّص٩ت ثٰ ٭ب ٧اٳ ثجت ؽذٯ ٩ب٥ک خٴاٱذ ؽٮبخت.
تبصرِ  – 2ا٭تٞبٝ ٣ٲشی ّص٩ت ثب سّب ت ٞ٩وشسات ا و٩ ٬وبدٯ تٴعوو ٳسثوٰ ٳ ثوب اسا وٰ سٳ٭ٴؽوت ٩قوذٛ
رٴاٱی ا٭لقبس ٳساثت ثب تْيي ٬عٲ ٨االس ثٰ ثجت ٩یسعذ.
يادِ141
ارش ا٭تٞب ٣ساجِ ثٰ ٝغ٪تي اص ١بالٱب يب خذ٩بت ٩ٴمٴُ ّص٩ت ثجوت ؽوذٯ ثبؽوذ ،خوشٳد آ ٫اص ٩ب٢٥يوت
٩ب ٠٥اٳ٥يٰ ّص٩ت ،ثٰ فٴست ٩ؾخـ دسپي ّص٩وت ثجوت ؽوذٯ دس دٙتوش ثجوت ّص٩وت تجوبسي ،ثجوت ٳ
ص اص حييٰ ّص٩ت ثجت ؽذٯ خبسد رشدد ،دس اي ٬فٴست ثوٰ آ٫
چٮب٭چٰ ثب ا٭تٞب٩ ٣ضثٴس ىج ،ٰٞيب ىجٞبتي ً ١
ىج ٰٞيب ىجٞبت ؽ٪بسٯ يب ؽ٪بسٯٱبي ٙشّوي اص ؽو٪بسٯ ( )1ثوٰ تْوذاد ىجٞوبت ٩ضثوٴس تْ٦و٩ ٜويريوشد ٳ
ٱشربٯ ا٭تٞب ٣فشٙبً ٩شثٴه ثٰ ١بالٱب يب خذ٩بت ،ثذٳ ٫ا٭تٞب٦١ ٣ي ىج٩ ٰٞشثٴه ٳا ِٝؽذٯ ثبؽوذ ،ثوذٳاً ثوٰ
ىشيٙ ٜٴ ٛؽ٪بسٯ رزاسي ؽذٯ ٳ پظ اص آ ٫ؽ٪بسٯ ٙشّي اص ؽ٪بسٯ ٙشّي ىج٩ ٰٞوشتجو ٩لغوٴة ٳ ثوٰ
ٱ٪ي ٬ىشي ٜثٰ د٭جبّ ٣ص٩ت ثجت ؽذٯ دسد ٩يرشدد.
تبصرِ  -1ٱشربٯ ا٭تٞبالت ٩ٴمٴُ اي٩ ٬بدٯ دس دٙتش ٩ت٩ ٨٪ٮْ٢ظ روشدد٩ ،ويثبيغوت ثوٰ ؽو٪بسٯ ثجوت
اف٦ي ّص٩ت ثجت ؽذٯ ٳ فٚلٰ ٳ دٙتش ٩شثٴه اؽبسٯ ؽٴد.
تبصرِ  –2دس فٴست ا٭تٞب ٣جض ی ١بالٱب ٳ خذ٩بت ٩ٴمٴُ ّص٩وت٩ ،وذت اّتجوبس ثخوؼ ٩ٮتٞو ٤ؽوذٯ
٭٪یتٴا٭ذ ثيؾتش اص ٩ذت اّتجبس ثبٝی ٩ب٭ذٯ ّص٩ت ثجت ؽذٯ دس رٴاٱی٭ب ٰ٩ثجت آ ٫ثبؽذ.
تبصرِ  -3دس فٴست ا٭تٞب ٣جضئي ١بالٱب ٳ خذ٩بت ٩ٴمٴُ ّص٩ت٩ ،ٮت٤ٞا٥يٰ ٩يتٴا٭ذ دسخٴاعت فذٳس
رٴاٱي٭بّ ٰ٩ص٩ت ثشاي ٩ذت ثبٝي ٩ب٭ذٯ اص دٳسٯ اّتجبس ّص٩ت ثجت ؽذٯ سا ٭٪بيذ.
تبصرِ  -4چٮب٭چٰ ّص٩ت ثجت ؽذٯ دس ٩ٴّذ ٞ٩شس ت٪ذيذ ٭يشدد٩ ،ب٭ِ اص ت٪ذيذ ّص٩ت ثوشاي آ ٫دعوتٰ
اص ١بالٱب ٳ خذ٩بتي ٝ ٰ١ج ٤اص ٩ٴّذ ت٪ذيذ جضئبً ٩ٮت ٤ٞؽذٯا٭ذ ،٭خٴاٱذ ثٴد.
تبصرِ  -5٭ ٤ٞٳ ا٭تٞبالت جضئي ١بالٱب ٳ خذ٩بت ٩ٴمٴُ ّص٩ت ثبيذ دس ٍٲش آخشي ٬روٴاٱي٭ب٩وٰ ْ٩تجوش
ّص٩ت ٭يض ٩ٮْ٢ظ رشدد.
يادِ 141
٩ب٥ک ّص٩ت ٩ی تٴا٭ذ اجبصٯ ثٲشٯ ثشداسی اص ّص٩ت ثجت ؽذٯ خٴد سا ثوٰ ٱوش ؽوٝ ٤٢وب٭ٴ٭ي ثوٰ د يوشی
اّيب ٭٪ب ذ.
دس ٩جٴص ثٲشٯ ثشداسی ٱ٪چٮي ٬ثب ذ فش لبً ثٰ ا  ٬٭کتٰ اؽبسٯ ؽٴد کٰ آ ب اجبصٯ ثوٰ فوٴست ا٭لقوبسی
فبدس ٩یؽٴد ب خيش ٳ ٭يض ا  ٬کٰ آ ب اجبصٯ ريش٭ذٯ ٦ْٙی ح ٜاّيبي اجبصٯٱبی ثْذی سا داسد ب خيش .ارش
ا٭لقبسي يب ٕيش ا٭لقبسي ثٴد ٫ثٲشٯ ثشداسي اص ّص٩ت دس ٩جٴص ر١ش ٭ؾٴد ٱش ٩جوٴص ثٲوشٯثوشداسي ١وٰ ثوٰ
ثجت ٩يسعذٕ ،يش ا٭لقبسي تٞ٦ي ٩يرشدد.
يادِ 142
٩شجِ ثجت  ٘٦٢٩اعت ٳجٴد ؽشاييي سا دس ص٩يٮٰ کٮتش ٣اجبصٯ دٱٮذٯ ثش کيٚيوت ٳ ٩شٕٴثيوت کبالٱوب وب
خذ٩بت ٩ٴمٴُ ّص٩ت تٴعو اجبصٯ ريش٭ذٯ سا دس ٩جٴص ثٲشٯثشداسي احشاص ١ٮذ ،دس ٕيش ا  ٬فوٴست٩ ،جوٴص
ثٲشٯ ثشداسی ٝبث ٤ثجت ٭خٴاٱذ ثٴد.
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يادِ 143
دسخٴاعت ثجت ٩جٴص ثٲشٯ ثشداسی ثب ذ تٴعو ٩ب٥ک ّص٩ت ثب تقشيح ثٰ ٩وٴاسد ريو ٤تغو٦ي٩ ٨شجوِ ثجوت
ؽٴد:
 – 1اع ٨ٳ ٭ؾب٭ی ٳ تبثْيت اجبصٯ ريش٭ذٯ ٳ ٭٪ب ٮذٯ ٝب٭ٴ٭ی ٳی دس فٴست ٳجٴد؛
 -2ثيب١ ٫بالٱب يب خذ٩بتي  ٰ١اجبصٯ ثٲشٯثشداسي ٭غجت ثٰ آ٫ٱب اّيبء ؽذٯ اعت ،دس فٴستي ١وٰ اجوبصٯ
ٞٙو ٭غجت ثٰ ثخؾي اص ١بالٱب يب خذ٩بت ثبؽذ.
٩ذاس ٟري ٤ثبيذ ثٰ دسخٴاعت ثجت ٩جٴص ثٲشٯثشداسي ٩ٮن ٨رشدد:
٩ -1ذسٝ ٟب٭ٴ٭ي ٩جٮي ثش اّيبء اجبسٯ ثٲشٯثشداسي  ٰ١ثٰ ا٩نبء اجبصٯ دٱٮذٯ ٳ اجبصٯ ريش٭ذٯ سعيذٯ
اعت؛
 -2اف ٤آخشي ٬رٴاٱي٭بْ٩ ٰ٩تجش ّص٩ت؛
٩ -3ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دسفٴست ٳجٴد؛
 -4سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱب.
تبصرِ ٩ -1شجِ ثجت پظ اص ثجت ٩جٴص ثٲشٯثشداسي ٳا ٭تؾبس آرٲي ٩ٴمٴُ ٩بدٯ  146اي ٬آيوي٬٭ب٩وٰ ،دس
فٴست دسخٴاعت ،رٴاٱي ثجت ٩جٴص ثٲشٯثشداسي سا ثشاي اجبصٯ ريش٭ذٯ فبدس خٴاٱذ ١شد.
تبصرِ ٩ -2شاتت ٙغخ يب خبت ٰ٪پيؼ اص ٩ٴّذ ٩جٴص ثٲشٯثشداسي دس فٴستي  ٰ١دس چبسچٴة ٩تٝ ٬وشاسداد
ٳ ٩يبثٝ ٜٴا٭ي ٬ٳ ٞ٩شسات ٩شثٴه ثبؽذ ،٭يض ثٰ ٩ٴجت ٞ٩شسات اي٩ ٬بدٯ ،ثب ا٭جب ٧تٖييشات الص،٧
ٝبث ٤ثجت خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 144
٩بّ ٠٥ص٩ت ٩ي تٴا٭ذ ثب تغ٦ي ٨دسخٴاعت ١تجي ثٰ ٩شجِ ثجت ،اص حٞٴ ٛخٴد٭غوجت ثوٰ ّص٩وت ثجوت
ؽذٯ ْ٩تجش اّشاك حبف ٤٭٪بيذ٩ .ذاس ٟري ٤ثبيذ ثٰ دسخٴاعت اّشاك ٩ٮن ٨رشدد:
 -1اٝشاس٭ب ٰ٩سع٪ي ٩جٮي ثش اّشاك  ٰ١ثٰ ا٩نبء٩بّ ٠٥ص٩ت سعيذٯ اعت؛
 -2اف ٤آخشي ٬رٴاٱي ٭بْ٩ ٰ٩تجش ّص٩ت،
٩ -3ذاس ٟ٭٪بيٮذري ٝب٭ٴ٭ي ،دس فٴست ٳجٴد؛
 -4سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ح ٜثجت تٖييشات.
تبصرِ  -1اّشاك ٩بّ ٠٥ص٩ت اص حٞٴ ٛخٴد ٭غجت ثٰ ّص٩ت ثجت ؽوذٯ ٩ؾوشٳه ثوٰ ايو ٬اعوت ١وٰ
ثٲشٯ ثشداسي اص ّص٩ت ،دس ص٩ب٭ي  ٰ١ثجت آْ٩ ٫تجش ثٴدٯ اعت ،جضئوبً يوب ١وصً ثوٰ دييوشي ٳاروزاس
٭ؾذٯ ثبؽذ.
تبصرِ  -2دس فٴست اّشاك ،ح ٜثجت ٳ عبيش ٱضيٮٰٱبي پشداختي ثٰ ٩شجِ ثجت ٩غتشد ٭خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 145
دس فٴستي  ٰ١ا٭تٞب ،٣اّيبء اجبصٯ ثٲشٯ ثشدايٙ ،غخ ٳ خبت ٰ٪پيؼ اص ٩ٴّذ ٩جٴص ثٲشٯثشداسي يوب اّوشاك
اص ٩ب٢٥يت ّص٩ت ثجت ؽذٯ دس خبسد اص ١ؾٴس ا٭جب ٧ؽذٯ ثبؽذ ،اف ٤يب سٳ٭ٴؽت ٩قوذ ٛعوٮذ ٩شثوٴه
 ٰ١دس آ ٫ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ّص٩ت ثجت ؽذٯ دس ايشاٝ ٫يذ ٳ ثٰ تأييوذ ٭٪بيٮوذري ج٪ٲوٴسي اعوص٩ي ايوشا٫
سعيذٯ ثبؽذ ،د٥ي ٤ا٭تٞب ،٣اّيبء اجبصٯ ثٲشٯ ثشداسيٙ ،غخ ٳ خبت ٰ٪پيؼ اص ٩ٴّذ ٩جٴص ثٲوشٯثوشداسي يوب
اّشاك اص ٩ب٢٥يت ّص٩ت ،ثشاي ثجت آ ٫دس ايشا ٫خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 146
٦١يٰ تٖييشات ٳ ا٭تٞبالت يب ٙغخ ٳ خبت ٰ٪ٳ يب اّشاك اص ّص٩ت ثجت ؽذٯ دس فٚلٰ ٩خقٴؿ ٩شثٴه ثٰ
ثجت ّص٩ت ،ثجت ٳ دس ٍٲش رٴاٱي٭بّ ٰ٩ص٩ت دسد ٩ي روشدد ٳ جوض دس ٩وٴسد تٖييوش ٭ؾوب٭ي ،ثوٰ ٱضيٮوٰ
ري٭ٍ ِٚشٗ  31سٳص اص تبسيخ ثجت دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي آرٲي ٩يؽٴد٩ .ٴاسد ٩ز١ٴس تب ص٩ب٭ي  ٰ١ثوٰ ثجوت
٭شعيذٯا٭ذ دس ٞ٩بث ٤اؽخبؿ ثب٥ي ٝبث ٤اعتٮبد ٭٪يثبؽٮذ .ثجت آ٫ٱب ٩ٮٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰٱبي ٞ٩شس
دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب ٳ دس فٴست ٥ضٳ ٧ٱضيٮٰ ا٭تؾبس آرٲي ٩شثٴه خٴاٱذ ثٴد.
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فصم ْفتى – اب ال ثبت عاليت
يادِ 147
اثيب ٣ثجت ّص٩ت ٩يوبث٩ ٜوٴاد  41ٳ ٝ 43وب٭ٴ ٫دس دادروبٯ فوب٥ح ٞ٩وشس دس ٩وبدٯ ٝ 59وب٭ٴ ٫ٳ ثوب تٞوذي٨
دادخٴاعت ثٰ ّ٩ ٤٪يآيذ.
دادخٴاعت اثيب ٣ثبيذ داساي م٪بئ ٨صيش ثبؽذ:
 -1اف ٤يب سٳ٭ٴؽت ٩قذ٦١ ٛيٰ اعٮبد ٳ ٩ذاس ٩ ٟجت ادّبي اثيب٣؛
 -2سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٳديْٰ تغ٦ي ٨دادخٴاعت اثيب ٣ثٰ دادروبٯ ،ثوٰ ؽوش ٩وز١ٴس دس جوذٳ٣
ٱضيٮٰٱب؛
 -3ٳ١ب٥ت٭ب ،ٰ٩دس فٴستي  ٰ١دادخٴاعت تٴعو ٳ١ي ٤تغ٦ي ٨ؽٴد.
تبصرِ – اثيب ٣ثخؾي اص ّص٩ت يب اثيب ٣ثجت ّص٩ت ٭غوجت ثوٰ ثْنوي اص ١بالٱوب ٳ وب خوذ٩بت ثجوت
ؽذٯ ٭يض ٩يبثٞ٩ ٜشسات ٱ٪يٙ ٬ق ٤ثٰ ّ٩ ٤٪یآ ذ.
يادِ 148
ٱشربٯ دادربٯ دس ٩ٴسد اثيبّ ٣ص٩ت ثجت ؽذٯ سأي ٭ٲوبيي فوبدس ٭٪بيوذ ٩شاتوت سا ثوٰ ٩شجوِ ثجوت اثوصٓ
٩ي ١ٮذ ٳ ٩شجِ ٩ز١ٴس ٩ٴٍ٘ اعت ٩يبث ٜح ٨٢دادربٯ ،ثخؾي اص ّص٩وت يوب ثجوت ّص٩وت سا ثوٰىوٴس
کب ٤٩ب ٞٙو ٭غجت ثٰ ثْني اص ١بالٱوب ٳ وب خوذ٩بت ٩وٴسد ح٢و ٨دس دٙتوش ٩شثوٴه اثيوب ٣ٳ ٩شاتوت سا دس
سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي آرٲي ٭٪بيذ.
يادِ 149
آرٲي ٩شثٴه ثٰ اثيب ٣ثشاعبط ٚ٩بد سأي دادربٯ ثب دسد ٩ٴاسد صيش ٩ٮتؾش خٴاٱذ ؽذ:
 -1ر١ش ّص٩ت ٳ ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت آ٫؛
 – 2اؽبسٯ ثٰ اثيب ٣ثخؾي اص ّص٩ت يب ايٮّ ٰ٢ص٩ت ثٰىٴس کب ٤٩ب دس استجبه ثب ثْني اص ١بالٱوب ٳ
ب خذ٩بت اثيب ٣ؽذٯ اعت؛
 – 3اّصّ ٧ذ ٧اّتجبس رٴاٱي٭بٰ٩اي  ٰ١ثٰ ٩ٴجت سأي ٭ٲبيي دادربٯ ثبى ٤ؽذٯ اعت.
تبصرِ -ٱضيٮٰ آرٲي ٩ضثٴس ثٰ ّٲذٯ ٩ل٢وٴ٥٧وٰ ٩ويثبؽوذ .ٳي ٩ويتٴا٭وذ ٱضيٮوٰ ٩وز١ٴس سا دس جوضء
خغبست اص ٩ل٢ٴ٦ّ٧يٰ ٩يب٥جٰ ٭٪بيذ.

فصم ْ:تى – ثبت بیٍانًههي عاليت براساش يٕافقتَايّ ٔ پرٔتكم يادريذ
يادِ 151
ثجت ثي ٬ا٦٦٪٥ی ّص٩ت ٩غت٦ض ٧تغ٦ي ٨اٍٲبس ٭ب ٰ٩ثٰ ٩شجِ ثجت اعت.
يادِ 151
اتجبُ ايشا٭ي يب اؽخبفي  ٰ١دس ايشا ٫اٝب٩ت داؽتٰ ٳيوبداساي يوٞ٩ ٠وش ٳاْٝوي ٳ ٩وٴثش فوٮْتي ٳ تجوبسي
ثبؽٮذ٩ ،ي تٴا٭ٮذ حغت ٩ٴسد ثٰ اعتٮبد اٍٲبس٭ب ٰ٩يب ّص٩ت ثجت ؽوذٯ دس ٩شجوِ ثجوت ،تٞبموبي ثجوت
ثي٬ا٦٦٪٥ي ٭٪بييذ.
يادِ 152
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ثي ٬ا٦٦٪٥ی ّص٩ت دس ٙش ٧سع٪ی ٳ حغت ٩وٴسد ثوٰ صثوب٫ٱوبی تْيوي ٬ؽوذٯ ،دس عوٰ
٭غخٰ تٲيٰ ٳ تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت خٴاٱذ ؽذ.
تبصرِ  -اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ثي ٬ا٦٦٪٥ی تٴعو ٩شجِ ثجت ٳ ٩تٞبمي ا٩نبء ٩يؽٴد.
يادِ 153
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اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ی ٳٝتی پز شٙتٰ ٩یؽٴد کٰ ٩ذاس ٟصيش ثٰ آ ٫م٪ي ٰ٪ؽذٯ ثبؽذ:
٩ -1ذاس ٩ ٟجت ٱٴيت ٩تٞبمي؛
 -2اٍٲبس٭ب ٰ٩يب رٴاٱي ٭ب ٰ٩ثجت ّص٩ت دس ايشا٫؛
 -3ٳ١ب٥ت ٭ب ،ٰ٩چٮب٭چٰ تٞبمب تٴعو ٳ١ي ٤ثٰ ّ ٤٪آ٩ذٯ ثبؽذ،
 -4سعيذ ٩شثٴه ثٰ پشداخت ٱضيٮٰ ثشسعي اٳ٥يٰ.
يادِ 154
٩شجِ ثجت  ٘٦٢٩اعت ٩ؾخقبت اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ی سا ثب ٩ؾخقبت ّص٩ت يب اٍٲبس٭ب٩وٰ ثجوت
ؽذٯ دس ا شا٩ ٫يبثٞت ٭٪بيذ.
دس فٴست احشاص ٩يبثٞت ٩ؾخقبت ٳ پظ اص پشداخت ٱضيٮٰٱبي ٞ٩شس ىجو٩ ٜٴاٞٙوت٭ب٩وٰ ٳ پشٳت٢و٤
٩بدسيذ تٴعو ٩تٞبمي٩ ،شجِ ثجت اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ثوي٬ا٦٦٪٥وي سا دس دٙتوش ثجوت اٍٲبس٭ب٩وٰ ٳاسد ٳ ثوشسٳي
ٱشي ٠اص ٭غخ اٍٲبس٭ب ٰ٩تبسيخ دسيبٙت ٳ ؽ٪بسٯ آ ٫سا ٝيذ ٭٪ٴدٯ ٳ ثب ا٩نبء آ ،٫٭غوخٰ اٳ ٣اٍٲبس٭ب٩وٰ سا
 ٰ١حبٳي اّص٩يٰ ٩ز١ٴس دس آيي٬٭ب٩ ٰ٩ؾتش٩ ٟيثبؽذ ثٰ ٩تٞبمي جٲت اسعوب ٣ثوٰ دٙتوش ثوي٬ا٦٦٪٥وي
تغ٦ي٩ ٨ي٭٪بيذ .اٍٲبس٭ب٩ ٰ٩ز١ٴس ثبيذ حذا ١ش ٍشٗ  15سٳص اص تبسيخ ثجت دس دٙتش ثجت اٍٲبس٭ب ٰ٩ثٰ دٙتش
ثي ٬ا٦٦٪٥ي ٙشعتبدٯ ؽٴد .٭غوخٰ دٳ ٧اٍٲبس٭ب٩وٰ ١وٰ داساي ٱ٪وب٩ ٫ؾخقوبت ٭غوخٰ اٳ ٣اعوت ،ثوٰ
ّٮٴا ٫عبث ٰٞدس ٩شجِ ثجوت ثبييوب٭ي ٩وي ؽوٴد .٭غوخٰ عوٴ ٧ثوٰ ّٮوٴا ٫سعويذ ثوٰ ٩تٞبموي ٩غوتشد
٩يرشدد.
دس فٴست ّذ٩ ٧يبثٞت ٩ؾخقبت٩ ،تٞبمي ثبيذ آ ٫سا افص ٭٪بيوذ .دس ٕيوش ايو ٬فوٴست اٍٲبس٭ب٩وٰ
ثي٬ا٦٦٪٥ي پزيشٙتٰ ٭خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 155
ٱشربٯ اٍٲبس٭ب٩وٰ افو٦ی ،ثجوت ٭بؽوی اص آ ٫وب ثجوت افو٦ی حغوت ٩وٴسد ٍوشٗ  5عوب ٣اص توبس خ ثجوت
ثي٬ا٦٦٪٥ی اّتجبس خٴد سا دس ا شا ٫اص دعت دٱذ٩ ،شجِ ثجت ٩شاتت سا ىي اىصّيٰاي ثٰ دٙتش ثي٬ا٦٦٪٥ی
اّص١ ٧شدٯ ٳ دس آ ٫کبالٱب ٳ خذ٩بتی کٰ ٩ؾ٪ٴ ٣تق٪يٖ٥ ٨ٴ ٝوشاس رشٙتوٰا٭وذ رکوش ٳ اص دٙتوش ثوي٬ا٦٦٪٥وی
دسخٴاعت خٴاٱذ کشد کٰ ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ی سا دس حذٳد الص ٧ثبى ٤٭٪ب ذ.
ٱشربٯ اٝذاٝ ٧ب٭ٴ٭ي ٩شثٴه ثٰ ٖ٥ٴ اّتجبس ٩زکٴس دس ٙٴ ٛپوظ اص ا٭ٞنوبی  5عوب ٣ٱ٪چٮوب ٫دس جش وب٫
ثبؽذ ٳ ٩ٮتٲي ثٰ ي ٠تق٪يٝ ٨يْي ٭يشدد٩ ،شجِ ثجت ثب ذ ٩شاتت سا ثٰ دٙتش ثي٬ا٦٦٪٥ی اىصُ دٱوذ .دس
فٴست اتخبر تق٪يٝ ٨يْی٩ ،شجِ ثجت ثب ذ ٩شاتت سا م ٬٪ر١ش ١بالٱب يب خذ٩بتي ١وٰ ٩ؾو٪ٴ ٣تقو٪ي٨
٩شثٴه ٝشاس رشٙتٰا٭ذ ،ثٰ دٙتش ثي٬ا٦٦٪٥ي اىوصُ دادٯ ٳ اص آ ٫دسخٴاعوت ١ٮوذ ١وٰ ثجوت ثوي٬ا٦٦٪٥وی سا دس
حذٳد الص ٧ثبى ٤٭٪بيذ.
يادِ 156
چٮب٭چٰ ثشاعبط اىصّيٰ ٳاف ٰ٦اص دٙتش ثي ٬ا٦٦٪٥ی ،ا شا ٫ثٰ ّٮٴا ٫کی اص کؾٴسٱبی تْيوي ٬ؽوذٯ دس
اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ثي ٬ا٦٦٪٥ی ثبؽذ٩ ،شجوِ ثجوت مو ٬٪سّبيوت تؾوشيٚبت ٞ٩وشس دس ٩ٴاٞٙوت٭ب٩وٰ ٳ پشٳت٢و٤
٩بدسيذ ،اٍٲبس٭ب٩ ٰ٩ز١ٴس سا ىجٝ ٜب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيوي ٬٭ب٩وٰ اص ٥لوبً ٩وبٱٴي ٩وٴسد ثشسعوي ٝوشاس ٩ويدٱوذ.
ثشسعي تٖييشات ثْذي ّص٩ت پزيشٙتٰ ؽذٯ ٭يض ٩ؾ٪ٴ ٣ٱ٪ي ٬تشتيجبت اعت.
يادِ 157
٩شجِ ثجت پظ اص ا٭تؾبس آرٲي اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ي دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ٳ ا٭ٞنوبي ٩ٲ٦وت  31سٳص،
دس فٴست ٭جٴدْ٩ ٫تشك  ٘٦٢٩ثٰ پزيشػ ّص٩ت اعت ٳ دس اي ٬فٴست ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت اٍٲبس٭ب ٰ٩دس
دٙتش ثي٬ا٦٦٪٥ي ،دس ح ٨٢ؽ٪بسٯ ٳ تبسيخ ثجت ّص٩ت دس ايشا ٫خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 158
٩تٞبمي ثجت ثي ٬ا٦٦٪٥ی ّص٩ت ،دس فٴست سد پزيشػ اٍٲبس٭ب ٰ٩يب اّتشاك ثٰ تٞبمبي ثجوت٩ ،ویتٴا٭وذ
اّتشاك خٴد سا دس چبسچٴة ٩ٴاد  124 ،121ٳ  125اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩تغ٦ي٪١ ٨يغيٴ٩ ٫ٴمٴُ ٩بدٯ  111اي٬
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آئي٬٭ب ٰ٩٭٪ب ذ.
يادِ 159
ٱشربٯ ٩تٞبمي ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ی ّص٩ت ،دس ا شا ٫اٝب٩ت ٭ذاؽتٰ ثبؽذ ،جٲت تغ٦ي ٨اّتشاك ب ٱشرٴ٭ٰ
پبعخ ب اىصّيٰ ای ثب ذ ٳ١ي٦ي کٰ دس ا شا ٫اٝب٩ت داسد سا ثٰ ٩شجِ ثجت ْ٩شٙی ٭٪ب ذ.
يادِ 161
ٱشربٯ ٩ب٥ک ّص٩ت ثجت ؽذٯ دس ا شا٩ ٫تْبٝجبً ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ی ٱ٪بّ ٫ص٩ت کٰ دس ا وشا ٫٭يوض ٩ؾو٪ٴ٣
ح٪ب ت اعت سا کغت کٮذ ،ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ی آّ ٫ص٩ت ثٮبثٰ دسخٴاعوت ٳ اّوشاك ٩تٞبموي اص ٩ب٢٥يوت
ّص٩ت ثجت ؽذٯ دس ايشا ،٫جب يض  ٬ثجت دس ا شا٩ ٫يرشدد٩ ،ؾشٳه ثوش ا ٮکوٰ ت٪وب٩ی کبالٱوب ٳ خوذ٩بت
٩ٴمٴُ ّص٩ت ثجت ؽذٯ دس ا شا ٫دس ٙٲشعت کبالٱب ٳ خذ٩بت ٩ؾ٪ٴ ٣ثجت ثي ٬ا٦٦٪٥ی ٭يض ثبؽذ.
جب يض ٮی ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ی ،ثٰ حٞٴ٩ ٛکتغوجٰی ّص٩وت ثجوت ؽوذٯ ی ٝج٦وی ٱويچ ٥ي٪وٰای ٳاسد
٭خٴاٱذ کشد.
دس فٴست دسخٴاعت ٩ب٥وک٩ ،شاتوت جوب يض ٮی يبدؽوذٯ ،تٴعوو ٩شجوِ ثجوت دس دٙتوش ثجوت ٳاسد ٳ دس
سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي آرٲی ٩ی ؽٴد.

يقررات عًٕيي
فصم ألْ :سيُّْا
يادِ 161
ٱضيٮووٰٱووبي ٞ٩ووشس دس ٝووب٭ٴ ٫ٳ آيووي٬٭ب٩ووٰ حبمووش ٩يووبث ٜجووذٳ ٣ٱضيٮووٰٱووب١ ،ووٰ موو٪ي ٰ٪ايوو٬
آيي٬٭ب ٰ٩اعت دس حغبثي خبؿ  ٰ١ثٰ ٭ب ٧اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فٮْتي ٚ٩تٴ ٩يروشدد ،پشداخوت
خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 162
ٱضيٮٰٱبي ٞ٩شس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰ ٱب جٲوت ا٭جوب ٧اٝوذا٩بت الص ٧ثبيوذ ىجوٞ٩ ٜوشسات ٝوب٭ٴ ٫ٳ ايو٬
آيي ٬٭ب ٰ٩پشداخت رشدد .دس ٕيش اي ٬فٴست ٩شجِ ثجت اص ا٭جب ٧اٝوذا٩بت ٩شثوٴه خوٴدداسي خٴاٱوذ
٭٪ٴد.
تجقشٯ – پشداخت ٱضيٮٰٱبي پيؼثيٮي ؽذٯ ٩غتٞي٪بً يب دسچبسچٴة ٩بدٯ  161اي ٬آيوي٬٭ب٩وٰ،
اص ىشي ٜا٢٥تشٳ٭ي٢ي فٴست خٴاٱذ رشٙت.
يادِ 163
حوو ٜتشج٪ووٰ ٳ ٱضيٮووٰ سٳ٭ٴؽووت ٩قووذ ٛاعووٮبد ٳ ٩ووذاس ٟتغوو٦ي٪ي ثووٰ ٩شجووِ ثجووت ٩يووبثٜ
آيي٬٭بٰ٩ٱبي ٩شثٴه ثٰ٩تشج٪ي ٬ٳ اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩تٴعو ري٭ ِٚپشداخت خٴاٱذ ؽذ.
يادِ 164
٦١يٰ ٱضيٮٰٱبي ثشسعي ٳ ثجت ثي٬ا٦٦٪٥ي اختشاّبت ،ىش ٱبي فٮْتي ٳ ّصئ ٨ىجْ٩ ٜبٱذات
ثي ٬ا٦٦٪٥ي  ٰ١ج٪ٲٴسي اعص٩ي ايشا ٫ثٰ آ ٫ٱب ٦٩ل ٜؽوذٯ اعوت ٳ ٱ٪چٮوي ٬ٱضيٮوٰ ا٭تؾوبس
آرٲيٱبي ٩شثٴه دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ىي ٙشايٮوذ ثجوت ،دس ثٴدجوٰ عوبال٭ٰ عوبص٩ب ٫پويؼثيٮوي
ؽذٯ ٳ ثشاي اي٩ ٬ٮَٴس دس اختيبس ٩شجِ ثجت ٝشاس خٴاٱذ رشٙت.
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يادِ 165
ٱضيٮٰ عبال٭ٰ اختشاّبتي  ٰ١تب پيؼ اص توبسيخ الص٧االجوشا ؽوذٝ ٫وب٭ٴ ٫ٳ ايو ٬آيوي٬٭ب٩وٰ ثوٰ ثجوت
سعيذٯا٭ذ ثشاي ٩ذت ثبٝي٩ب٭ذٯ ح٪بيت ،ثش ٩جٮبي اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩پشداخت خٴاٱذ ؽذ .دسخقوٴؿ
ّصئ ٨تجبسي ثجت ؽذٯاي  ٰ١پظ اص تبسيخ ٙٴ ٛت٪ذيوذ ٩ويؽوٴ٭ذ ،ٱضيٮوٰ ت٪ذيوذ ىجو ٜجوذٳ٣
ٱضيٮٰٱب ٩لبعجٰ خٴاٱذ ؽذ.
عبيش ا٩ٴس ٩شتجو ثب اختشاّبت ٳ ّصئ ٨ثجوت ؽوذٯ ثشاعوبط ٞ٩وشسات ٝوب٭ٴ ٫ٳ ايو ٬آيوي٬٭ب٩وٰ
ا٭جب ٧خٴاٱذ رشٙت.يادِ 166
عبص٩ب ٫دس اجشاي ٩بدٯ ٝ 63ب٭ٴ ٫ٱش عوب ٰ٥ثبيوذ حوذا ١ش توب  51دسفوذ ْ٩وبد ٣سيوب٥ي ّٴايوذ
حبف ٤اص اجشاء ٚ٩بد ١ٮٴا٭غيٴ٫ٱبي ٩شثٴه ثٰ ثجت ثي ٬ا٦٦٪٥ي ٩ب٢٥يت فٮْتي سا دس ثٴدجٰ ١و٤
١ؾٴس دس سدي٘ٱبي ٱضيٮٰاي جذارب٭ٰ پيؼثيٮي ٳ ثوٰ ْ٩بٳ٭وت ثش٭ب٩وٰسيوضي ٳ ٭َوبست ساٱجوشدي
سيبعت ج٪ٲٴسي پيؾٮٲبد ٭٪بيذ.
ٳجٴٯ ٩ز١ٴس ثٰ تؾخيـ ٩ذيش ٤١اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فوٮْتي فوشٗ استٞوبء ٳ تجٲيوض اداسٯ ١و٤
٩ب٢٥يووت فووٮْتي ٳ استٞووبء ١يٚووي آ ٫اص ج٦٪ووٰ ثشرووضاسي ١بسرووبٯٱووبي آ٩ٴصؽووي ،اعووتٚبدٯ اص
٩ؾبٳسٯٱبي تخققي ،اىصُسعب٭ي ٳ استٞوبء آروبٱي ٱوبي ّ٪وٴ٩ي دس ص٩يٮوٰ حٞوٴ٩ ٛب٢٥يوت
فٮْتي ٳ ا٭تؾبس ١تت ٳ ٭ؾشيبت ٳ عبيش اٝذا٩بت الص ٧ثٰ ٩ٮَٴس استٞبء ٳ تجٲيض اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت
فٮْتي دس اي ٬خقٴؿ خٴاٱذ ؽذ.
فصم دٔو :ثبت انكترَٔیكي ٔ َذِٕ دسترسي بّ اطالعات
يادِ 167
٩شجِ ثجت  ٘٦٢٩اعت ثب تجٲيض ا٢٩ب٭بت ٙٮي ٭غجت ثٰ ا٢٥تشٳ٭ي٢ي ١شد٦١ ٫يٰ ٩شاح ٤اّو٨
اص ثجت داخ٦ي يب ثي٬ا٦٦٪٥ي اختشاّبت ،ىش ٱبي فوٮْتي ٳ ّصئو ،٨اص ٝجيو ٤تغو٦ي ،٨ثشسعوي،
افص ٳ ثجت اٍٲبس٭ب ،ٰ٩ا٭تؾبسآرٲي ٳ ثجت اي٩ ٬ب٢٥يتٱب ٳ ت٪ذيذ اّتجبس آ ٫يوب اّ٪وب ٣ٱشرٴ٭وٰ
تٖييشات ٳ ا٭تٞبالت ٳ ٱ٪چٮي ٬پشداختٱبي ٞ٩شس ،اٝذا٩بت ٞ٩تني سا ٪ْ٩ٴ ٣داسد.
تجقشٯ – تجبد ٣اىصّبت ٩شثٴه ثٰ ثجت اختشاّوبت ،ىوش ٱوبي فوٮْتي ٳ ّصئو ٨ثوب عوبص٩ب٫ٱوب ٳ
٩ذعغبت ريسثو ٩يتٴا٭ذ ثٰ فٴست ا٢٥تشٳ٭ي٢ي ا٭جب ٧ؽٴد.
يادِ 168
اىصّبت اٳ٥يٰ ٩شثٴه ثٰ اختشاّبت ،ىش ٱبي فٮْتي ٳ ّصئ ٨ثجت ؽذٯ ،ثٰ تؾخيـ ٩شجِ
ثجت ٝبث ٤دعتشعي ّ٪ٴ ٧ثوٰ ىوٴس ٩غوتٞي ٨يوب اص ىشيو ٜا٢٥تشٳ٭ي٢وي خٴاٱوذ ثوٴد .ثوٰ ٩ٮَوٴس
تغٲي ٤دس جغتجٴي عٴاث ٜٳ ١غت اىصّبت ٩ٴسد ٭يبص٩ ،شجِ ثجت ٩ويتٴا٭وذ عوٴاث٩ ٜشثوٴه
ثٰ اختشاّبت ،ىش ٱبي فٮْتي ٳ ّصئ ٨ثجت ؽذٯ سا اص ىشي٩ ٜذعغوبت ىوشٗ ٝوشاسداد ٭يوض ثوٰ
ىٴس ا٢٥تشٳ٭ي٢ي اسائٰ ٭٪بيذ ٰ١ .دس اي ٬فٴست ٩تٞبمويب٩ ٫ويثبيغوت ٱضيٮوٰٱوبي ٞ٩وشس دس ايو٬
ٝشاسدادٱب سا ثشاي دسيبٙت خذ٩بت ٩ٴسد ٭يبص پشداخت ٭٪بيٮذ.
يادِ 169
عٰ عب ٣پوظ اص ا٭ٞنوبي ٩وذت ح٪بيوت يوب دس فوٴست اثيوب ،٣پشٳ٭وذٯٱوبي ٩شثوٴه ثوٰ ثجوت
اختشاّبت ىش ٱبي فٮْتي ٳ ّص٩وت ،حغوت ٩وٴسد ،ا٩لوبء ٳ ٞٙوو ٭غوخٰ ا٢٥تشٳ٭ي٢وي آ٫ٱوب
٭يٲذاسي ٩يؽٴد
فصم سٕو :كًیسیٌٕ
يادِ 171
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دس اجشاي ثٮذ ٩بدٯ  11ٳ ٩بدٯ ٝ 58ب٭ٴ٪١ ،٫يغيٴ٭ي ٩ش١ت اص اّنبء صيش تؾ٢ي٩ ٤يؽٴد:
سئيظ اداسٯ ثجت اختشاّبت ،اداسٯ ثجت ىش ٱبي فوٮْتي يوب اداسٯ ثجوت ّصئو ٨تجوبسي،
-1
حغت ٩ٴسد؛
٭٪بيٮذٯاي اص جب٭ت ٩ذيش ٤١اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فٮْتي؛
-2
ي١ ٠بسؽٮبط يب ٩تخقـ  ٰ١دس فٴست ٥ضٳ٩ ٧يتٴا٭ذ خبسد اص عبص٩ب ٫ثبؽذ.
-3
تجقشٯ  -1سيبعت ٪١يغيٴ ٫ثٰ ّٲذٯ ٭٪بيٮذٯ ٩ذيش ٤١اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فٮْتي ٝشاس داسد.
تجقشٯ  -2تق٪ي ٨ريشي دس ٪١يغيٴ ٫ثب ا ١شيت آساء اعت .ايو ٬تقو٪ي٪بت ثوشاي ٩شجوِ ثجوت الص٧
االتجبُ خٴاٱذ ثٴد.
تجقشٯ ١ – 3بسؽٮبط سعيذري ١ٮٮذٯ ٭٪ي تٴا٭ذ ٭غجت ثٰ ٱ٪ب٩ ٫ٴمٴُ دس ٪١يغيٴ ٫ؽوش١ت
٭٪بيذ.
تجقشٯ ٪١ – 4يغيٴ ٫داساي يّ ٠نٴ ّ٦يا٥جوذ ٣خٴاٱوذ ثوٴد ١وٰ اص ثوي١ ٬بسؽٮبعوب ٫ٳ تٴعوو
٩ذيش ٤١اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فٮْتي تْيي ٬خٴاٱذ ؽذ.
تجقشٯ  -5چٮب٭چٰ حنٴس اّنوبء ٪١يغويٴ٩ ٫غوت٦ض ٧پشداخوت حوٜا٥ضح٪وٰ ثبؽوذ ،پوظ اص تأييوذ
٩ذيش ٤١اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فٮْتي ،اص ٩ل ٤اّتجوبسات عوبص٩ب ٫توأ٩ي ٬ٳ پشداخوت خٴاٱوذ
ؽذ.
يادِ 171
سئيظ ٪١يغيٴ٩ ٫ٴموٴُ ٩وبدٯ ٙوٴ ٛحوذا 11 ٤ٝسٳص ٝجو ٤اص تؾو٢ي ٤ج٦غوٰ ٪١يغويٴ ،٫توبسيخ
تؾ٢ي ٤ج٦غٰ ،عبّت ٳ ٩ل ٤آ ٫سا حغت ٩ٴسد ثٰ ٩تٞبمي ثجت يب ثٰ ىشٙي ٬اختصٗ ٳ يب ثوٰ
٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي آ٭ب ٫اثصٓ خٴاٱذ کشد  .اي ٬اؽخبؿ ٩يتٴا٭ٮذ دس ج٦غٰ حنٴس پيذا ١ٮٮذ.
يادِ 172
٪١يغيٴ ٫پوظ اص سعويذري ،تقو٪ي ٨خوٴد سا ثوٰ فوٴست ٩غوتٮذ ٳ ٩غوتذ ٣اّوص٩ ٧وي٭٪بيوذ.
تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫اص عٴي ٩شجِ ثجت ثٰ ٩تٞبمي ب ثٰ ىشٙي ٬اختصٗ اثوصٓ ؽوذٯ ٳ ٍوشٗ 61
سٳص اص تبسيخ اثصٓ ٝبث ٤اّتشاك دس دادروبٯ فوب٥ح ٞ٩وشس دس ٩وبدٯ ٝ 59وب٭ٴ ٫اعوت .دس ايو ٬فوٴست
ْ٩تشك ثٰ تق٪ي٪١ ٨يغيٴ ٫ثبيذ ٩جٖ٦ي سا ثٰ ؽش ٩ز١ٴس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب ،ثٰ ّٮوٴا ٫ٳديْوٰ
دس فٮذٳ ٛدادرغتشي رزاؽتٰ ٳ سعيذ آ ٫سا م٪ي ٰ٪دادخٴاعت خٴد ٭٪بيوذ .اص ٩ج٦ؤ ٩ضثوٴس دس
فٴستي ْ٩ ٰ١تشك ٩ل٢ٴ ٧ثٰ ثيحٞوي ؽوٴد ،خغوبست ىوشٗ پشداخوت ؽوذٯ ٳ چٮب٭چوٰ ىوشٗ
ثيؼ اص ٩ج٩ ٔ٦ز١ٴس خغبست ديذٯ ثبؽذ ،ثشاي ٩بصاد ثٰ دادربٯ ٩ز١ٴس سجٴُ خٴاٱذ ١شد.
فصم چٓارو :اطالعرساَي ٔ صذٔر گٕاْياصهي ٔ انًثُي
يادِ 173
٩شجِ ثجت ٩ٴٍ٘ اعت دس اجشاي ٩بدٯ ١ 12ٮٴا٭غيٴ ٫پبسيظ ٳ عبيش ١ٮٴا٭غيٴ٫ٱوبي ٩ب٢٥يوت
فٮْتي ٩شتجو ثب آ ،٫اصج٩ ٰ٦٪ٴاٞٙت٭ب٩ ٰ٩بدسيوذ ٳ پشٳت٢و ٤آ ٫ٳ ٱ٪چٮويْ٩ ٬بٱوذٯ ٱ٢٪وبسي دس
ثجت اختشاّبت ،٭ؾشيٰاي سا ثٰ ٩ٮَٴس ا٭تؾبس خصفٰ اختشاّبت ،ىش ٱبي فٮْتي ٳ ّصئو ٨ثجوت
ؽذٯ ثب ر١ش ٩ؾخقبت ٩ب٢٥ب ٫آ٫ٱب ٳ ٱشرٴ٭ٰ اىصُسعوب٭ي دس ص٩يٮوٰ ٩ب٢٥يوتٱوبي فوٮْتي ٳ
٩جبحي ساجِ ثٰ آ ٫دس اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فٮْتي ٩ٮتؾش ٭٪بيذ .دسآ٩وذ حبفو ٤اص ا٭تؾوبس ٭ؾوشيٰ
ٙٴ ،ٛدس چبسچٴة ٩بدٯ  166اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩ٱضيٮٰ ٩يرشدد.
يادِ 174
٩شجِ ثجوت ٦٢٩و٘ اعوت روٴاٱي٭ب٩وٰ ٱوبي اختوشاُ ،ىوش فوٮْتي ٳ ّص٩وت سا ثوب اعوتٚبدٯ اص
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جذيذتشي ٬ؽيٴٯٱبي ٙٮبٳسي ٩ٴجٴد ثٰ ٩ٮَٴس ج٦ٴريشي اص جْ ،٤فبدس ٭٪بيذ.
يادِ 175
دس فووٴست ٞٚ٩ووٴد ؽووذ ٫يووب اص ثووي ٬سٙووت ٬رووٴاٱي٭ب٩ووٰ اختووشاُ ،ىووش فووٮْتي ٳ ّص٩ووت٩ ،ب٥وو٠
٩يتٴا٭ذ ثب پشداخت ٱضيٮٰ ٞ٩شس دس جذٳ ٣ٱضيٮٰٱب ،تٞبمبي فوذٳس ا٪٥ٮ وي ٭٪بيوذ .ثوذي٩ ٬ٮَوٴس
ٳي ثبيغووتي ىشيوو ٜاص ثووي ٬سٙووت ٬يووب روو ٨ؽووذ ٫رووٴاٱي٭ب٩ووٰ سا ١تج وًب ثووٰ ٩شجووِثجووت اّووص ٧ٳ
اعتؾٲبديٰاي ٩جٮي ثش ؽٲبدت ٳ اٍٲبس اىصُ حذا 3 ٤ٝ٭ٚش  ٰ١ٱٴيت ٳ ا٩نبء آ٫ٱب ثٰ رٴاٱي
ي ٠٭ٚش اص ؽٲٴد ٩ز١ٴس سعيذٯ ٳ ٱٴيت ٳ ا٩نبء ٭ب٩جشدٯ ثٰ رٴاٱي ي٢ي اص دٙبتش اعوٮبد سعو٪ي
سعيذٯ ثبؽذ ،م٪ي ٰ٪٭٪بيذ٩ .شاتت ٞٙذا ٫رٴاٱی ٭ب ٰ٩ٱبی اختوشاُ  ،ىوش فوٮْتی ٳ ّص٩وت
ثٰ ٱض ٮٰ دسخٴاعت کٮٮذٯ ک ٭ٴثت دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ی کؾٴس آرٲی ٩ی ؽٴد .دس فوٴستی کوٰ
تووب  11سٳص اص تووبس خ ا٭تؾووبس آرٲووی دس سٳص٭ب٩ووٰ سعوو٪ی کؾووٴس  ،اّتووشاك ٭شعوويذٯ ووب دس فووٴست
اّتشاك  ،اف ٤رٴاٱی ٭ب ٰ٩تٴعو ْ٩تشك اسائٰ ٭ؾذٯ ثبؽذ  ،اداسٯ ٩ب٥کيوت فوٮْتی اٝوذا ٧ثوٰ
فذٳس ا ٪٥ٮی رٴاٱی ٭بٞٚ٩ ٰ٩ٴدی ٩ی ٭٪ب ذ .سعيذری ثٰ اّتشاموبت ٳافو ٰ٦ثوب دادروبٯ فوب٥ح
٩ی ثبؽذ .
تجقشٯ -فذٳس ا ٪٥ٮي ثشاي رٴاٱي ٭بٰ٩ٱبي ٞٚ٩ٴدؽذٯ ٳ يب اص ثي ٬سٙتٰ  ٰ١ثوٰ اؽوخبؿ ٞ٩وي٨
خبسد اص ١ؾٴس تْ ٜ٦داؽتٰ ثبؽذ٩ ،غت٦ض ٧تغ٦ي ٨اّص٩يٰاي اعت  ٰ١اص عٴي دٙتوش
اعٮبد سع٪ي ١ؾوٴس ٩لو ٤اٝب٩وت فوبدس ؽوذٯ ٳ ثوٰ تأييوذ ٭٪بيٮوذريٱوبي ج٪ٲوٴسي
اعص٩ي ايشا ٫سعيذٯ ٳ تؾش ٚبت ٞ٩شس دس ٙٴ ٛ٭يض سّب ت ؽذٯ ثبؽذ .
فصم پُجى :تصذیخ اشتباْات ،تًذيذ يٓهت ٔ ترتیبات اَتقال
يادِ 176
تقليح اؽتجبٱبت اداسي اّ ٨اص اؽوتجبٱبت توبيپي ،ا٩صيوي ٳ اص ٦ٝو ٨اٙتوبد ٫حوشٳٗ ٳ اّوذاد يوب
٭َبيش آ ٫ثٰ دسخٴاعت ٩تٞبمي يب ثٰ تؾخيـ ٩شجِ ثجت ،تٴعو اي٩ ٬شجوِ ا٭جوب٩ ٧ويپوزيشد.
دسخٴاعت تقليح اؽتجبٱبت اداسي تٴعو اؽخبؿ ثبيذ ٱ٪شاٯ ثوب اسائوٰ ٭غوخٰاي اص عوٮذ ١وٰ
اؽتجبٯ دس آ٩ ٫ؾخـ ؽذٯ فٴست ريوشد .اؽوتجبٱبت اداسي تقوليح ؽوذٯ ثوٰ تؾوخيـ ٩شجوِ
ثجت دس سٳص٭ب ٰ٩سع٪ي ٩ٮتؾش ٩يؽٴد.
يادِ 177
ٱشرٴ٭ٰ دسخٴاعت ت٪ذيذ ٩ٲ٦ت دس استجبه ثب ٩شاح ٤ثجت اختشاُ ،ىوش فوٮْتي ٳ ّص٩وت ّوصٳٯ
ثش ٩ٴّذ تْيي ٬ؽذٯ دس ٝب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي ٬٭ب ٰ٩ثبيذ ١تجبً تٴعو ٩تٞبمي تغ٦ي٩ ٨شجِ ثجت روشدد.
٩شجِ ٩ز١ٴس ٩يتٴا٭ذ پظ اص ثشسعي ؽشايو ٞٙو ثشاي ي ٠ثبس ٩ٲ٦تٱوبي تْيوي ٬ؽوذٯ دس ايو٬
آيي ٬٭ب ٰ٩سا ت٪ذيذ ٭٪بيذ .ت٪ذيذ ٩ٲ٦ت اص ىوشٗ ايو٩ ٬شجوِ ثوٰ اىوصُ اؽوخبؿ ري٭ٚوِ سعوب٭ذٯ
٩يؽٴد.
يادِ 178
ا٭تٞب ٣ح٩ ٜب٢٥يت ٭بؽي اص تغ٦ي ٨اٍٲبس٭ب ٰ٩يب اختشاُ ،ىش فٮْتي ٳ ّص٩وت ثجوت ؽوذٯ يوب
اّيبء اجبصٯ ثٲشٯثشداسي اص آ ٫ٱب يب اّشاك اص ح ٜ٭غجت ثٰ اختشاُ ،ىش فٮْتي ٳ ّص٩ت ثجوت
ؽذٯ ،ثٰ ٩ٴجت عٮذ سع٪ي ثٰ ّ٩ ٤٪ي آيوذ .دٙتشخب٭وٰ اعوٮبد سعو٪ي ٝجو ٤اص تٮَوي ٨عوٮذ
٩شثٴه ،٭غجت ثٰ آخشي ٬ٳمْيت اٍٲبس٭ب٩ ٰ٩وٴسد ٭َوش يوب اختوشاُ ،ىوش فوٮْتي ٳ ّص٩وت ثجوت
ؽذٯ اص ٥لبً ت٪ذيذ ،تٖييش ،ا٭تٞب ،٣فوذٳس اجوبصٯ ثٲوشٯثوشداسي ٳ عوبيش ٩وٴاسد الص ٧اص ٩شجوِ ثجوت
اعتْص٩ ٧ي ٭٪بيذ .پبعخ اعتْص٩ ٧وز١ٴس ٩غوت٦ض ٧پشداخوت ٱضيٮوٰ ٞ٩وشس دس جوذٳ ٣ٱضيٮوٰٱوب
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اعت.
فصم ش:ى  :دادخٕاْي ٔ يقررات يختهف
يادِ 179
ثب تٴجٰ ثٰ ٩بدٯ ٝ 59ب٭ٴ ،٫سعيذري ثٰ دّبٳي حٞٴٝي ٳ ١يٚشي ٩شتجو ثب ٝب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي٬٭ب٩وٰ
دس فصحيت ؽْجٰ يب ؽْت خبفي اص دادربٯ ٱبي ّ٪ٴ٩ي تٲشا ٫اعوت ١وٰ تٴعوو سئويظ ٝوٴٯ
ٝنبييٰ تْيي ٬ٳ دس فٴست ا٢٩ب ٫دس اداسٯ ٩ ٤١ب٢٥يت فٮْتي ٩غتٞش ٩يؽٴ٭ذ .دس ٩ٴسد دّوبٳي
١يٚشي ،چٮب٭چٰ جش ٧اص خبسد اص تٲشا ٫ٳا ِٝيب ١ؾ٘ ٳ يب ٩تٲ ٨دس خبسد اص تٲوشا ٫دعوتييش ؽوذٯ
ثبؽذ ،دس اي ٬فٴست تلٞيٞبت ٞ٩ذ٩بتي دس ٩ل ٤ٳٝوٴُ يوب ١ؾو٘ جوش ٧يوب دعوتييشي ٩وتٲ ٨ثوٰ
ّ ٤٪آ٩ذٯ ٳ پشٳ٭ذٯ ثشاي سعيذري ثٰ دادربٯٱبي ٩ز١ٴس دس ٙٴ ٛاسجبُ ٩يؽٴد.
يادِ 181
چٮب ٭چٰ دس مو ٬٪سعويذري ١يٚوشي٩ ،وتٲ ٨ثوشاي دٙوبُ اص خوٴد ٩ٴموٴُ ٩ب٢٥يوت اختوشاُ ،ىوش
فٮْتيّ ،ص٩ت ٳ ٭ب ٧تجبسي سا ٩يش ١ٮذ ،دادربٯ فب٥ح ٞ٩شس دس٩بدٯ ٝ 59ب٭ٴ ،٫خٴد ثبيذ ثٰ اي٬
٩ٴمٴُ سعيذري ٭٪بيذ.
يادِ 181
دس ٩ٴسد خغبساتي  ٰ١خٴاٯ اص ٩جوشاي حٞوٴٝي ٳ خوٴاٯ اص ٩جوشاي ١يٚوشي دس دّوبٳي ٩شثوٴه ثوٰ
اختشاّبت ،ىوش ٱوبي فوٮْتيّ ،صئو ٨ٳ ٭وب٧ٱوبي تجوبسي ٩يب٥جوٰ ٩وي ؽوٴد ،خغوبست ؽوب٤٩
مشسٱبي ٳاسدٯ خٴاٱذ ثٴد .
يادِ 182
٩ب ٠٥ٱش اختشاُ ،ىش فٮْتيّ ،ص٩ت ٳ ٭ب ٧تجوبسي يوب ٝوبئٞ٩ ٨وبٝ ٧وب٭ٴ٭ي ٳي ثشحغوت ٩وٴسد
٩يتٴا٭ذ ثٰ ٩ٴجت ا٩ش ٭ضدي٠تشي ٬دادربٯ ّ٪وٴ٩ي ٩ل٦وي ١وٰ ١بالٱوبي ٩وٴسد ادّوب دس آ٩ ٫لو٤
اعت فٴست ٩ؾشٳحي اص ١بالٱبيي  ٰ١ثٰ ادّبي اٳ ثب ح ٜحبف ٤اص اختشاُ يب ىش فٮْتي ٳ يب
ّص٩ت تجبسي اٳ ٩خب ٘٥اعت ثوشداسد .اجوشاي ا٩وش ٙوٴ ٛدس فوٴستي ١وٰ ١بالٱوب ٱٮوٴص دس ر٪وشٟ
ثبؽٮذ ،ثٰ ٳعي٩ ٰ٦أ٩ٴسي ٬ر٪ش ٟٳاال ثٰ ٳعي٩ ٰ٦أ٩ٴس اجشا ثٰ ّ ٤٪خٴاٱذ آ٩ذ.
تٴٝي٘ ١بالٱبي ٩ضثٴس ٳٝتي  ٬٢٪٩اعوت ١وٰ ا٩وش دادروبٯ تقوشيح ثوٰ آ ٫داؽوتٰ ثبؽوذ .ا٩وش
دادربٯ دس ٱشي ٠اص دٳ فٴست ٙٴ ٛثٮبثٰ دادخٴاعت ٩ب ٠٥اختوشاُ ،ىوش فوٮْتيّ ،ص٩وت ٳ ٭وب٧
تجبسي يب ٝبئٞ٩ ٨بٝ ٧ب٭ٴ٭ي ٳي فوبدس ٩وي روشدد .ثوٰ دادخٴاعوت ٩ضثوٴس ثبيوذ سٳ٭ٴؽوت ٩قوذٛ
رٴاٱي ٭ب ٰ٩اختشاُ ،ىش فٮْتي ٳ ّص٩ت ،حغت ٩ٴسد ،م٪ي ٰ٪رشدد .ارش ٩ب ٠٥اختشاُ ،ىوش
فٮْتيّ ،ص٩ت ٳ ٭ب ٧تجبسي تٞبمبي تٴٝي٘ ١بالٱبي ٩ز١ٴس ٙوٴ ٛسا ٭٪بيوذ ثبيوذ تنو٪ي١ ٬وبٙي
ثذٱذ ّ ٰ١ٮذاالٝتنبء اص ٩ل٩ ٤ضثٴس ٦١يٰ خغبسات ٳاسدٯ ثٰ ىشٗ ججشا ٫رشدد.
يادِ 183
دس دّبٳي حٞٴٝي ٳ ١يٚشي ساجِ ثٰ حٞٴ ٛحبف ٰ٦اص ثجت اختشاُ ،ىش فوٮْتيّ ،ص٩وت ٳ ٭وب٧
تجبسيْ٩ ،تشك ٩ي تٴا٭ذ دس ٱش ٩شح ٰ٦اص ٩شاح ٤سعيذري ،اص ٩شاجِ ٝنبيي ،اّو ٨اص دادروبٯ يوب
دادعشا ١وٰ پشٳ٭وذٯ دس آ٭جوب ٩يوش اعوت دسخٴاعوت فوذٳس ٝوشاس توب٩ي ٬د٥يو ٤ٳ دعوتٴس تٴٝيو٘
٩لقٴالت ٭بٝل حٞٴ ٛادّبيي ٳ تٞبمبي فذٳس دعتٴس ٩ٴٝت ٭غجت ثٰ ّذ ٧عبختٙ ،شٳػ يب
ٳسٳد اي٩ ٬لقٴالت سا ثٮ٪بيذ٩ .شاجِ ٝنبيي ٩ٴٍٚٮذ ٭غوجت ثوٰ ٝجوٴ ٣تٞبموبي ٩وز١ٴس ٩ٴاٞٙوت
٭٪بيٮذ ٳ ٩ي تٴا٭ٮوذ ٝجو ٤اص فوذٳس ٝشاسٱوبي ٩ضثوٴس اص ٩تٞبموي تنو٪ي١ ٬وبٙي ثخٴاٱٮوذ .اجوشاي
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دعتٴس ٙٴ ٛدس فٴستي ٩ ٰ١لقٴالت دسر٪ش ٟثبؽٮذ تٴعو ٩ب٩ٴسي ٬ر٪ش ٟٳاال تٴعوو موبثيي٬
خٴاٱذ ثٴد.
تجقشٯ  –1دادعشا ٩يتٴا٭ذ سأعًب دعتٴس تٴٝي٘ ١بالٱبي داساي ّص٩ت ت٦ٞجي ،اّ ٨اص ايٮ٢وٰ ٳاسد
چشخٰ تجبسي ؽذٯ يب ٭ؾذٯ ثبؽٮذ ،سا فبدس ٭٪بيذ.
تجقشٯ -2فذٳس دعتٴس ٩ٴٝت ٳ ٝشاس تب٩ي ٬ٳٞ٩ ٜٙشسات آيي ٬دادسعي خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 184
ارش ٩ذّي تب  31سٳص اص تبسيخ ا٩ش ٩ز١ٴس دس ٩بدٯ  182اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩اص ٩جشاي حٞٴٝي يب اص ىشيوٜ
١يٚشي دس دادربٯ فب٥ح ٞ٩شس دس ٩بدٯ ٝ 59ب٭ٴ ٫ىش دّٴي ٭ٮ٪بيوذ ،توٴٝيٚي ١وٰ ثوٰ ّ٪و ٤آ٩وذٯ
اعت ثبى ٤ٳ ١ب ٨٥ ٫ي ٬٢ثٴدٯ ٳ ٳي ىج٩ ٜبدٯ ٩ز١ٴس ٩غئٴ ٣خغبسات ٳاسدٯ ثٰ ىوشٗ خٴاٱوذ
ثٴد.
يادِ 185
٩شجِ ثجت  ٘٦٢٩اعت اح٢ب ٧٭ٲبيي فبدسٯ اص دادربٯ سا دس آٝ ٫غ٪ت ٩ ٰ١شثٴه ثٰ اداسات تبثْٰ
اعت اجشا ٭٪بيذ .چٮب٭چٰ دس جشيب ٫اجشاي ح ،٨٢اثٲب٩ي ٳجٴد داؽتٰ ثبؽذ ،دادربٱي  ٰ١ح٨٢
سا فبدس١شدٯ اعت ،س ِٙاثٲب٩ ٧ي٭٪بيذ.
تجقشٯ – ح ٨٢٭ٲبيي ّجبست اص ح٪٢ي اعت  ٰ١ثٰ ٳاعيٰ ىي ٩شاحٝ ٤ب٭ٴ٭ي ٳ يب ثٰ ٳاعويٰ
ا٭ٞنبء ٩ذت اّتشاك ،تجذيذ ٭َش ٳ ٙشجب ،٧دّٴايي  ٰ١ح ٨٢دس آ٩ ٫ٴمٴُ فبدس ؽذٯ اص
دّبٳي ٩ختٴ٩ ٰ٩لغٴة ؽٴد.
يادِ 186
ىشي ٰٞاثصٓٱبي ٩ٴمٴُ ٝب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي ٬٭ب ٰ٩ٱ٪ب ٫اعت  ٰ١دس ٞ٩شسات آيوي٬دادسعوي ٩وذ٭ي
ٞ٩شس اعت.
يادِ 187
٭لٴٯ اّتشاك ثٰ اٍٲبس٭ب ٰ٩ثجت ثي ٬ا٦٦٪٥ي اختشاُ ،ىش فٮْتي ٳ ّص٩وت تجوبسي ٳ سعويذري
ثٰ آ ٫ثشاعبط ٝب٭ٴ ٫ٳ اي ٬آيي٬٭ب ٰ٩خٴاٱذ ثٴد.
يادِ 188
سعيذري ثٰ اّتشامبت ٳاسدٯ ثٰ تٞبمبي ثجت اختشاُ ،ىش فٮْتي ٳ ّص٩ت تجوبسي ٩تْ٦و ٜثوٰ
اؽخبؿ ٞ٩ي ٨خبسد اص ١ؾٴس ٩غت٦ضْ٩ ٧شٙي ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي دس ايشا ٫اعت.
يادِ 189
تجذيذ ٭َش اص آساء ٩لب ٨١ٳ ٭لٴٯ سعيذري ،تبثِ ٞ٩شسات آئوي ٬دادسعوي دادروبٯٱوبي ّ٪وٴ٩ي ٳ
ا٭ٞصة دس ا٩ٴس ٩ذ٭ي يب ١يٚشي اعت.
يادِ 191
دس اجشای ٩بدٯ ٝ 52ب٭ٴ ٫کٰ ٭٪ب ٮوذری ج٪ٲوٴسی اعوص٩ی ا وشا ٫دس عوبص٩ب ٫جٲوب٭ی ٩ب٥کيوت
ْ٩ٮٴی ٳاتلبد ٰ ٱبی ٩شثوٴه ثوٰ کٮٴا٭غويٴ ٫ٱوبی ری سثوو  ،ٳ دس داخو ٤کؾوٴس  ،تقوذی ا٩وٴس
٩شثٴه ثٰ ٩ب٥کيت فٮْتی  ،ثٰ ّٲذٯ عبص٩ب ٫ثجت اعٮبد ٳ ا٩وص کؾوٴس ٭ٲوبدٯ ؽوذٯ اعوت ،
سئيظ عبص٩ب٩ ٫ی تٴا٭ذ دعتٴس ا ٤٪ْ٥ٱبی الص ٧دس اجوشای ٞ٩وشسات ٩شثوٴه ٳ ا و ٬آئوي ٬٭ب٩وٰ سا
فبدس ٭٪ب ذ .
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يادِ 191
م٪بئ ٨اي ٬آئي٬٭ب ٰ٩جضء اليٮ ٠ٚآ٩ ٫لغٴة ٩يؽٴد.
يادِ 192
ايوو ٬آئووي٬٭ب٩ووٰ دس ٩ 192ووبدٯ ٳ  114تجقووشٯ ٳ عووٰ موو٪ي٩ ٰ٪ؾووت ٤٪ثووش جووذٳ ٣ٱضيٮووٰٱووب،
ىجٰٞثٮذيٱبي ثي٬ا٦٦٪٥ي ٳ ٙش٧ٱبي اٍٲبس٭ب ،ٰ٩رٴاٱي٭ب ،ٰ٩روٴاٱي٭ب٩وٰ ت٪ذيوذ ٳ ٩ٮوذسجبت
دٙبتش ثجت اختشاّبت ،ىش ٱبي فٮْتي ٳ ّصئ ٨تٮَي ٨ؽوذٯ ١وٰ عوبص٩ب ٫ثجوت اعوٮبد ٳ ا٩وصٟ
١ؾٴس ٩أ٩ٴس اجشاي آ ٫اعت ٳ دس تبس خ  1381/11/11تقٴ ت ٩ی روشدد ٳ اص توبسيخ اجوشاي ايو٬
آيي٬٭ب ،ٰ٩آيي ٬٭ب ٰ٩افصحي اجشاي ٝب٭ٴ ٫ثجت ّصئ ٨تجبسي ٳ اختشاّوبت٩ ،قوٴة ٖ٦٩ ،1331وي

٩يؽٴد.
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