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 چکیغه

 اٌضناري اؿحفاده صق کٍغ ظهق ادؼي ىْیار ةغیً کَ کؾ آن و اؿث اٌغیكَ و ذوق دكث جْتیؼي ةَ و اؿث ٍُؼ ىْياري

 ٌضّه و روش از ٌُؼ مؼف ؿازه، ٌياي و َاُؼي زٍتَ قاىم کهی ًّر ةَ ىْياري آدار ةَ ىؼةّط صلّق .دارد را آن از

. ةاقغ ىی ؿازه ٌياي ةّدن اةحکاري و امانث فلي صيایث قؼط. اؿث کار کیفیث و اؿحفاده ىّرد ىنانش ُغف، ؿاظث،

 ىی ٌیؽ کاةؼدي ُاي ؿازه ؿایؼ و ُا کكحی ُا، پم ُا، ؿاظحيان کهیَ قاىم ةهکَ گیؼد ٌيی درةؼ را ةٍاُا فلي ىْياري آدار

 اؿث کافی صيایث ةؼاي آن ًؼح یا ىاکث ، ٌلكَ ةهکَ قّد ؿاظحَ و درآیغ ازؼا ةَ ؿازه کَ ٌیـث ٌیاز صيایث ةؼاي. ةاقغ

 و ىنٍفان و ىّنفان صلّق صيایث كاٌّن»در 1348 ؿال در و دارد ًّالٌی ؿاةلَ  ایؼان در ىْياري آدار از كاٌٌّی صيایث. 

 ٌلكَ و ًؼح كتیم از ىْياري ادؼ کَ قغه ةیان ىاده ایً در. اؿث گؼفحَ كؼار صيایث ىّرد 2 ىاده 7 ةٍغ ًی «ٍُؼىٍغان

 و كّاٌیً ةّدن ؿؼزىیٍی امم ةَ جّزَ ةا و اؿث داظهی كاٌٌّی كاٌّن ایً. ةاقغ ىی كاٌّن ایً صيایث ىّرد ؿاظحيان

 صيایث وّاةي و قؼایي و ىْيار فکؼي ىانکیث اىحیازات و صلّق ىلانَ ایً در .ازؼاؿث كاةم کكّر كهيؼو در فلي ىلؼرات

  .قّد ىی وجْییً ةؼرؿی ، كاٌّن ىٍُؼ از ىْيار، آدارفکؼي از

 .ىْيار فکؼي ىانکیث صلّق ،، پغیغآورٌغهادؼ ،  ىانکیث فکؼيکهیغ واژگان : 

 

 ىلغىَ

 ، ىفِّم صلّكی ٌّیٍی اؿث کَ چگٌّگی صيایث و اؿحفاده از آفؼیٍكِاي فکؼي ةكؼ را جْییً ىی1صلّق ىانکیث فکؼي

ُغف امهی صلّق ىانکیث فکؼي ، صيایث از صلّق پغیغآورٌغگان آدار فکؼي و ایساد زىیٍَ اي ىٌيئً ةؼاي جكّیق  .کٍغ

ٍُؼىٍغان و مٍْحگؼان ةَ ىٍُّر ظهق آدار ةِحؼ اؿث ، در مّرت جضلق چٍیً زىیٍَ اي ةعف ُاي ىعحهف زاىَْ ُو ، ةا 

 يایث كاٌٌّی از آدار ىْياري در ایؼان ؿاةلَ ًّالٌی دارد و در ؿال ص آگاُی از امانث آدار ، از فّایغ آن ىٍحفِ ظّاٍُغ قغ.

1. Intellectual property 



ىّرد صيایث كؼار گؼفحَ اؿث. در ایً ىاده  2ىاده  7ًی ةٍغ « كاٌّن صيایث صلّق ىّنفان و ىنٍفان و ٍُؼىٍغان»در  1348

پغیغ "در ایً كاٌّن ةَ ىْيار صيایث ایً كاٌّن ىی ةاقغ.ةیان قغه کَ ادؼ ىْياري از كتیم ًؼح و ٌلكَ ؿاظحيان ىّرد 

و ةَ آٌچَ از راه داٌف یا ٍُؼ وٌیؽ اةحکار ىْيار پغیغ ىی آیغ ،ةغون در ٌُؼ گؼفحً ًؼیلَ یا روقی کَ در ةیان وَِّر  "آوردٌغه

 ظّاُغ ةّد.ایً پایَ جضلیق ىا ةؼىتٍاي ایً كاٌّن اًالق ىی قّد. ةٍاةؼ "ادؼ"ر رفحَ ،یا ایساد آن ةَ کا

صلّق ىؼةّط ةَ آدار ىْياري ةَ ًّر کهی قاىم زٍتَ َاُؼي و ٌياي ؿازه، مؼف ٌُؼ از روش و ٌضّه ؿاظث، ُغف، 

ىنانش ىّرد اؿحفاده و کیفیث کار اؿث. قؼط صيایث فلي امانث و اةحکاري ةّدن ٌياي ؿازه ىی ةاقغ. آدار ىْياري فلي ةٍاُا 

ؿاظحيان ُا، پم ُا، کكحی ُا و ؿایؼ ؿازه ُاي کاةؼدي ٌیؽ ىی ةاقغ. ةؼاي صيایث ٌیاز را درةؼ ٌيی گیؼد ةهکَ قاىم کهیَ 

ٌیـث کَ ؿازه ةَ ازؼا درآیغ و ؿاظحَ قّد ةهکَ ٌلكَ، ىاکث یا ًؼح آن ةؼاي صيایث کافی اؿث. صيایث کپی رایث از آدار در 

ؼزْی ٌیـث و ةَ ىضه ایساد ادؼ ةَ ظّدي ظّد غانب کكّرُا ةسؽ کكّرُاي ىضغودي ىاٌٍغ اىؼیکا ىكؼوط ةَ دتث ادؼ در ى

در ایً  جضث صيایث كاٌّن كؼار ىی گیؼد. در ایؼان ُو ٌیازي ةَ دتث ٌیـث ونی اىکان دتث ةؼاي اظػ گّاُی وزّد دارد.

یي جضلیق، اةحغا ةَ ىفِّم ىانکیث فکؼي ،اكـام آن، و زایگاه آدار ىْياري در صلّق ىانکیث فکؼي ظّاُیو پؼداظث. ؿپؾ قؼا

در اداىَ صلّق ٌاقی از ىانکیث فکؼي ىْياري و ویژگی ُاي ایً صلّق را ةؼرؿی ىی  ایث از ایً آدار را جتییً ويو وّاةي ص

ةا جّزَ ةَ اُيیث صلّق ىانکیث فکؼي  کٍیو و در آظؼ ُو وياٌث ازؼاُاي صيایث از ایً صلّق ةؼرؿی و جتییً ظّاُغ قغ.

 ةَ دٌتال پاؿعی ةؼاي ؿّانِاي زیؼ ىی ةاقغ: در ىْياري پژوُف صاوؼ

 . ىفِو ىانکیث فکؼي، اكـام آن و زایگاه آدارىْياري در صلّق ىانکیث فکؼي چیـث؟1

 . آیادر کكّر ىا كاٌٌّی از آدار ىْياران، ةَ جْتیؼي از دارایی فکؼي ایكان ، صيایث ىی کٍغ؟2

 . وياٌث ُاي ازؼایی صيایث از صلّق ىْياري چیـث؟3

 

 ىانکیث فکؼي .1

ةیً قعل و آدار و ظالكیث ُاي ذٍُی و فکؼي او کَ ، صق ُؼ گٌَّ جنؼف و اٌحفاع از ایً  اؿث راةٌَ ىانکیث فکؼي»

ًتق ایً  .«ةَ ًّر ىٌهق و اٌضناري ، ةَ ماصب ادؼ اٌّا ىی کٍغ، ىگؼ آٌچَ کَ ةَ ىّزب كاٌّن اؿحذٍا قغه ةاقغ دار را،آ

فْانیث و ادؼ فکؼي و  پغیغه غیؼ ىادي اؿث . داٌیا ، ىانکیث فکؼي ىاٌٍغ ىانکیث اقیاي  اوال ىّوّع ىانکیث فکؼي ،جْؼیف 

صلی ىٌهق و اٌضناري اؿث، زیؼا مؼفا ةَ ماصب آن ازازه ىی دُغ کَ ُؼ گٌَّ جنؼفی در ىال ظّد ةکٍغ و ُؼ ٌّع 2ىادي 

از زيهَ دکحؼ مفایی صلّق ىانکیث  ارائَ داده اٌغ.صلّق داٌان جْاریف ىعحهفی از صلّق ىانکیث فکؼي  ةِؼه اي از آن ةتؼد.

فکؼي را صلّكی ىی داٌغ کَ ارزش اكحنادي و دادو ؿحغي دارد ونی ىّوّع آن قی ىادي ٌیـث. از ٌُؼ ایكان ىّوّع ایً 

 کؼده اٌغ،  . ایؼاد ایً جْؼیف آن اؿث کَ جٍِا ةَ زٍتَ ىادي ىانکیث فکؼي جّزَ 3صلّق در واكِ فْانیث و ادؼ فکؼي اٌـان اؿث

 .168 ص ،(واىّال اقعاص) ىلغىاجی مفایی،دوره صـیً ؿیغ.2

 .227 ُيان،ص ، مفایی.  3



در  .4زٍتَ ىٍّْي صلّق ىانکیث فکؼي ارزش اكحنادي و دادؿحغي ٌغارد و امّال كاةهیث ٌلم واٌحلال ٌغارد کَ صانی در

و ظالكیث ُاي فکؼي درزىیٍَ ّهيی  ازآفؼیٍف ُاصلّق ٌاقی » جْؼیف دیگؼي صلّق ىانکیث فکؼي چٍیً جْؼیف قغه اؿث:

ةؼظی دیگؼ گفحَ  . در ایً جْؼیف ٌّّی کهی گّیی قغه اؿث و جْؼیف روقٍی ةَ دؿث ٌيی دُغ. 5«،مٍْحی ،ادةی ، و ٍُؼي

در ایً جْاریف ٌیؽ مؼفا  6«ىسيَّّ صلّكی کَ مؼفا ىؼةّط ةَ قعنیث ماصب صق ةّده وةؼ فْانیث فکؼي او ٌاَؼ اؿث.» :اٌغ

صلّق »ةْغ ىٍّْي ىانکیث فکؼي ىغ ٌُؼ كؼار گؼفحَ و از ایً ٌُؼ ةؼ آٌِا اٌحلاد وارد اؿث . یکی از اؿحادان صلّق ىْحلغ اؿث : 

ىانکیث فکؼي ، صلّكی اؿث کَ ةَ ماصب آن ازازه ىی دُغ از ىٍافِ وقکم ظامی از فْانیث یا فکؼ اٌـان ، ىٍضنؼا اؿحفاده 

ىسيَّّ صلّق و اىحیازاجی کَ ًتق ».از ىسيّع جْاریف فّق صلّق ىانکیث فکؼي را ىی جّان ایً گٌَّ جْؼیف کؼد:7«کٍغ 

قٍاظحَ ىی قّد . ایً صلّق صق اٌضناري ُؼ گٌَّ ةِؼه  كاٌّن ةؼاي آفؼیٍٍغه ادؼ ٌـتث ةَ ىعهّق ُّش و اٌغیكَ ُاي او

 «.ةؼداري ىادي وىٍّْي از ٌام و ادؼ اؿث

 

 ىانکیث فکؼياكـام . 2

جلـیو ةٍغي « ىانکیث مٍْحی»و « ٍُؼيو  ىانکیث ادةی»د صيایث، ةَ دو ةعف ىانکیث فکؼي ةؼ ىتٍاي ىنادیق ىّر

 .ىی قّد کَ در ُؼ ةعف ىنادیق ىحفاوجی ىّرد قٍاؿایی و صيایث كؼار ىی گیؼٌغ

 

 ىانکیث ادةی و ٍُؼي  1.2

 ، کكّرىا صلّكی ٌّیـٍغگان و ٌُؼان ماصب انتحَ و ّيهی اؿث.ُغف ىانکیث ادةی و ٍُؼي صيایث از آدار ادةی و ٍُؼي 

 مؼفاً ىّنف از ىلنّد.  کٍٍغ ىی اؿحفادها یا رایث کپی "ىؤنف صق" امٌالح از "ٍُؼي و ادةی ىانکیث" امٌالح زاي ةَ گاُا

 و ٍُؼى ّهيْ، ادؼى و جؼکیب ُو ةا را ىّادى ؿهیلَ، و ذوق یا ٍُؼ داٌف، راه از کَ اؿث اى پغیغآورٌغه ةهکَ ٌیـث، ٌّیـٍغه

 ٍُؼي و ادةی ىانکیث زاي ةَ و ىٍْا در «رایحً کپی» واژه آىؼیکا و زةان اٌگهیـی کكّرُاي در .اؿث آورده وزّد ةَ ادةْ

 ظالكاٌَ آدار از صيایث رایث کپی یا ٍُؼي و ادةی ىانکیث صلّق.دارد زاي كـو ایً در ىْياري فکؼي صلّق. قّد ىی اؿحفاده

 ىّؿیلی، آدار ، اي رایاٌَ افؽارُاي ٌؼم جنّیؼي، و مّجی آدار جؼاٌَ، و قْؼ ىلانَ، و کحاب قاىم ىعحهفی ُاي صّزه در امیم و

( فّنکهّر)  ّاىَ فؼٍُگ آدار ، فؼش ٌلكَ ىاٌٍغ مٍْحی و دؿحی ٍُؼُاي ّکاؿی، آدار ، ىسـيَ جؽئیٍی، آدار و ًؼاصی و ٌلاقی

 ةَ و قّد ىی اٌّا ادؼ پغیغآورٌغه ةَ ىْیً ىغت ةؼاي کَ اؿث اٌضناري صلّكی ىٍْاي ةَ رایث کپی. گؼدد ىی ىْياري آدار و

 .دُغ ىی را ادؼش از ازازه ةغون اؿحفاده در دیگؼان ىٍِ اظحیار و ادؼش ةَ ٌـتث ىٍّْي و ىادي صلّق وي

 599 ص ، صلّق جؼىیٍّنّژي نٍگؼودي، زْفؼي زْفؼ ىضيغ. 4

 .13 ص ىٍّْي، ىانکیث صلّق ةؼ اي ىلغىَ صـیٍی، ىیؼ صـً ؿیغ. 5

 .3ص ، ادؼ پغیغآورٌغه ىٍّْي صلّق ، آذري کیّان. 6

 .23ص ،(ىانکیث و اىّال) ىغٌی، صلّق ىلغىاجی دوره کاجّزیان، ٌامؼ. 7



 قغه گٍساٌغه رایث کپی كّاٌیً در زِان کكّرُاي اغهب در و دارد اي ویژه زایگاه ٍُؼي و ادةی ىانکیث در ىْياري آدار

 و ىِارت و داٌف ىْيار ىٍِغؿان. اؿث قغه قٍاظحَ رؿيیث ةَ ةٍاُا و ُا ؿاظحيان ًؼاح و ٌلكَ پغیغآورٌغه ةؼاي صلّكی و

 کَ آٌِاؿث ظاص داٌف و ظالكیث كّه ُيیً دنیم ةَ و ةٍغٌغ ىی ةکار اةحکاري و زغیغ اي ٌلكَ ایساد ةؼاي را ظّد يا ؿهیلَ

 و ادةی ىانکیث انيههی ةیً ىْاُغه. قّد دانخ اقعاص جّؿي آٌِا فکؼي صلّق ٌله ىاٌِ و آىغه آٌِا کيک ةَ كاٌّن اؿث الزم

 ایً ایٍکَ ةَ جّزَ ةا و داده كؼار ظّد صيایث جضث را ىْياري آدار قغ، ىٍْلغ ىیالدي 1886 ؿال در کَ( ةؼن  ىْاُغه)ٍُؼي

 ؿایؼ در ظّد ظّدي ةَ قّد ایساد ّىّ کكّرُاي از یکی در کَ ىْياري ادؼ ُؼ االزؼاؿث الزم ّىّ کكّرُاي ةیً ىْاُغه

 .ىی گؼدٌغ صلّق آن رّایث ةَ ىهؽم افؼاد جيام و قغ ظّاُغ رایث کپی داراي ّىّ کكّرُاي

 

 مٍْحی ىانکیث 2.2

 اٌّاي ًؼیق از ىعحؼّان از صيایث ةَ کَ اؿث فکؼي ىانکیث زاىِ صلّق از ةعكی ٍّّان ةَ مٍْحی ىانکیث صلّق

 ؿٌّح ُاي ًؼاصی ، ظغىاجی ّالئو جساري، ّالئو مٍْحی ُاي ًؼح اظحؼاّات، صق قاىم و پؼدازد ىی اةغاّاجكان ةَ ىانکیث

 صيایث ِاي ىّردىّوّّ اؿث. غیؼىٍنفاٌَ ركاةث ةؼاةؼ در صفاَث و زغؼافیایی ُاي ٌكاٌَ و جساري ُاي ٌام ، ىسحيِ ىغارُاي

 یا کارظاٌَ ّالئو ، مٍْحی ُاي ٌيٌَّ یا ُا ًؼح ، اصحیازات رفِ وؿایم ُاي ٌيٌَّ ، اظحؼاع ُاي وركَ:  مٍْحی ىانکیث از

 آن جْلیب و ٌاىكؼوع ركاةث از زهّگیؼي ُيچٍیً و ، ىتغا اؿاىی و ٍّاویً یا ، مغور ىضم ّالئو و جساري ٌام ، جساري ّالئو

 8.اؿث

 

 ىی قٌّغ فکؼي ىانکیث کَ قاىم ىْياري آدار. 3

 ةَ ادؼ ُيچٍیً.  اؿث رفحَ کار ةَ قْؼ دیّان و جنٍیف ، جانیف ، چیؽي از ىاٌغه ةاكی ّالىث و ٌكان ىٍْاي ةَ نغث در ادؼ

  9.اؿث رفحَ کار ٌیؽةَ کٍغ، ىی او وزّد ةؼ دالنث کَ کارٍُؼىٍغي ىضنّل ةؼاي ٍُؼ، ىٍْاي

 ةیان در کَ روقی یا ًؼیلَ گؼفحً ٌُؼ در ةغون. آیغ ىی پغیغ اةحکار ٌیؽ و ٍُؼ یا داٌف راه از آٌچَ ةَ صلّكی ٌُؼ از

 10.قّد ىی اًالق ادؼ ، رفحَ کار ةَ آن ایساد یا وَِّر

 .اؿث پػیؼفحَ آٌؼا 1377 ؿال در ایؼان مٍْحی، ىانکیث از صيایث ةؼاي پاریؾ اجضادیَ كؼارداد 1 ىاده2 ةٍغ. 8

 .ادؼ ذیم ىْیً،.9

 .ٍُؼىٍغان و ىّنفان صلّق از صيایث كاٌّن 1 ىاده. 10

 

 

 



 :زیؼاؿث قؼح ةَ كاٌّن قٌّغه صيایث ادؼُاي ، ىػکّر كاٌّن و ىاده ًتق               

 ؛ٍُؼي و ادةی و فٍی و ّيهی دیگؼ ٌّقحَ ُؼ و ٌيایكٍاىَ و زؽوه و رؿانَ و کحاب. 1

 ةاقغ؛ قغه ٌكؼ یا وتي یا ٌّقحَ روش و جؼجیب ُؼ ةَ کَ جنٍیف و ؿؼود و جؼاٌَ و قْؼ. 2

 ُؼ ةَ  کَ جهّیؽیّن یا رادیّ از پعف یا ؿیٍيا پؼده یا ٌيایف ُاي مضٍَ در ازؼا ىٍُّر ةَ ةنیؼي و ؿيْی ادؼ. 3

 ةاقغ؛ قغه ٌكؼ یا وتي یا ٌّقحَ روش و جؼجیب

 ةاقغ؛ قغه ٌكؼ یا وتي یا ٌّقحَ روش و جؼجیب ُؼ ةَ کَ ىّؿیلی ادؼ.4

 ادؼ و جؽییٍی ادؼ گٌَّ ُؼ و جؽییٍی ُاي ظي و ُا ٌّقحَ و اةحکاري زغؼافیایی ٌلكَ و ٌلف و ًؼح و جنّیؼ و ٌلاقی. 5

 ةاقغ؛ قغه ظهق جؼکیتی یا ؿاده مّرت ةَ روش و ًؼیق ُؼ ةَ کَ جسـيی

 ؛(ىسـيَ) پیکؼه گٌَّ ُؼ. 6

 ؿاظحيان؛ ٌلكَ و ًؼح كتیم از ىْياري ادؼ. 7

 ةاقغ؛ آىغه پغیغ واةغاع اةحکاري روش ةا کَ ّکاؿی ادؼ. 8

 وگهیو؛ كانی ٌلكَ و مٍْحی یا دؿحی ٍُؼُاي ةَ  ىؼةّط اةحکاري ادؼ. 9

 ةاقغ؛ ىغهآ پغیغ ىهی وٍُؼي فؼٍُگی ىیؼاث یا( فّنکّر) ّاىَ فؼٍُگ پایَ ةؼ کَ اةحکاري ادؼ. 10

 ةاقغ؛ داقحَ اةحکار و اةغاع زٍتَ کَ فٍی ادؼ. 11

 .ةاقغ آىغه پغیغه فنم ایً در ةؼده ٌام ادؼُاي از ادؼ چٍغ جؼکیب از کَ دیگؼ ىتحکؼاٌَ ادؼ گٌَّ ُؼ. 12

 آورٌغگان پغیغ صلّق از صيایث كاٌّن ُيچٍیً و مّجی آدار و ٌكؼیات و کحب جکذیؼ و جؼزيَ كاٌّن در ىػکّر، آدار ةؼ ّالوه

 2 درىاده ىػکّر قٌّغه صيایث آدار كانب در آدار گٌَّ ایً چَ اگؼ. اؿث قغه صيایث اي ریاٌَ آدار ٌیؽ اي رایاٌَ افؽارُاي ٌؼم

 ىّوّّات ایً ةَ ظاص ًّر ةَ ىػکّر كّاٌیً اىا گیؼٌغ، ىی زاي ٌیؽ ٍُؼىٍغان و ، ىنٍفان ، ىّنفان صلّق از صيایث كاٌّن

 آدار از یکی زىؼه در ىْياري ُاي ًؼح و ٌلكَ چّن ىْياري آدار از کَ، قّد ىی ىالصَُ فّق كاٌّن ُفث ةٍغ در.اٌغ پؼداظحَ

 راه ظهق چَ ، گػقحَ ُاي صم راه از اؿحفاده چَ ؛ صم راه ةِحؼیً دادن یٍْی ىْياري زیؼا اؿث، قغه صيایث ٍُؼي و ادةی

 .اؿث کانتغي ؿاظحارُاي ؿایؼ و ةٍاُا ًؼاصی داٌف و ٍُؼ ىْياري ُيچٍیً ُغفی ُؼ ةَ رؿیغن ةؼاي زغیغ صم
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 ىْياري فکؼي آدار از صيایث وّاةي و قؼایي. 4

 .ةاقغ داقحَ را ذیم وّاةي و قؼایي ةایغ گیؼد گػاركؼار كاٌّن صيایث جضث ىْياري ادؼ یک ایٍکَ ةؼاي

 ادؼ ةّدن ىضـّس 1.4

 11. ةاقغ یافحَ جسهی آن در اي گٌَّ ةَ آورٌغه پغییغ قعنیث و گؼفحَ قکم کَ اؿث كاٌّن صيایث جضث ادؼي

. قّد ىی اؿحٍتاط وٍُؼىٍغان ىنٍفان و ىّنفان صلّق از صيایث كاٌّن 2 و1 ىّاد از ونی ٌیاىغه كاٌّن در مؼاصحا ٌکحَ ایً

 جسهی دیگؼ ىادي زـو یک روي ةؼ ایٍکَ یا ةاقغ درآىغه ىادي زـو یک مّرت ةَ ةایغ ىْياري فکؼي ىضنّل یک ةٍاةؼایً

 و کٍٍغ اؿحفاده آن از جّاٌٍغ ىی ُيَ و اؿث ّيّىی دارایی قکم ةغون ایغه و فکؼ مؼف و قّد صيایث جا ةاقغ درآىغه ىادي

 .ٌیـث صيایث جضث

 ادؼ ةّدن امیم 2.4

 اةحکاري و آورٌغه پغیغه فکؼ ٌحیسَ ادؼ ایٍکَ یٍْی ةّدن امیم از ىٍُّر ةؼایً ةٍا 12ٌّّی، ٌَ دارد قعنی ىفِّىی امانث

 :اؿث گٌَّ دو امانث. ٌیـث الزم ىّوّع نضاظ از آن جازگی ونی ةاقغ پغیغآورٌَ قعنیث ىُِؼ ادؼ جْتیؼي وة13َ ةاقغ

 انگّي ةار اونیً ةؼاي کَ ىْياري ىاٌٍغ. کٍغ ىی ظهق را آن کَ ةاقغ فؼدي اونیً آورٌغه پغیغ یٍْی :ىضحّا در امانث: انف

 .کٍغ ىی ًؼاصی را قِؼ یک

 .آفؼیٍغ ىی دیگؼي ادؼ و ی کٍغى اؿحفاده قغه ایساد گػقحَ در کَ ىضحّاي از پغیغآورٌغه صانث ایً در: جْتیؼ در امانث.ب

 ّيّىی ٌُو ةا ادؼ ٌتّدن ىغایؼ 3.4

 ىال ةاقغ ّيّىی ٌُو ىعانف کَ ادؼي ىْحلغٌغ و کٍٍغ ىی یاد ادؼ داقحً ىانکیث ةَ قؼایي ایً از داٌان صلّق از ةؼظی

 و كّاّغ ایً رّایث و ُـث ٍُسارُا و ىلؼرات و كّاّغ از اي ىسيَّّ اي زاىَْ ُؼ در. قّد صيایث جا قّد ٌيی ىضـّب

 . دارد پی در را ّيّىی واکٍف ُا آن ٌله و اؿث وازب ىهث اصاد ُيَ ةؼ ٍُسارُا

  ایؼان در ةار ٌعـحیً ةؼاي ازؼا یا ًؼاصی 4.4

 و ىٍنفان و ىّنفان صلّق از صيایث كاٌّن 22 ىاده ةؼاةؼ. اؿث فکؼي صلّق ىادي زٍتَ از صيایث ظنّص در  قؼط ایً

 پعف یا چاپ ایؼان در ةار ٌعـحیً ةؼاي ادؼ کَ ةّد ظّاُغ كاٌّن ایً صيایث جضث ىّكْی پغیغآورٌغه ىادي صلّق ٍُؼىٍغان

 غیؼ و ایؼاٌی ةیً چَ اگؼ ىاده ایً در .ةاقغ ٌكغه ازؼا ویا پعف یا ٌكؼ یا چاپ کكّري ُیچ در كتال و ةاقغ قغه ازؼا یا ٌكؼ یا

  ىی صيایث ةاقغ، قغه ازؼا یا ٌكؼ یا پعف یا چاپ ایؼان در ةار اونیً ةؼاي کَ ، گؼوه دو ُؼ آدار از و ٌكغه كائم جفاوجی ایؼاٌی
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 ةاقغ قغه ازؼا یا ٌكؼ یا پعف یا چاپ کكّر از ظارج در ةار ٌعـحیً ةؼاي ایؼاٌی ىْيار یک ادؼ اگؼ ىاده ایً ًتق ونی کٍغ،

 پعف یا چاپ ایؼان از ظارج در ةار اونیً ةؼاي کَ ةیگاٌَ ىْيار یک ادؼ ُيچٍیً. ةّد ٌعّاُغ صيایث كاةم كاٌّن ایً ٌُؼ از

 ٌغارد قؼط ایً رّایث ةَ ٌیاز ىْيار فکؼي صلّق ىٍّْي زٍتَ از صيایث اؿث ةغیِی. اؿث چٍیً ٌیؽ ةاقغ قغه ازؼا یا یاٌكؼ

 ازؼا یا یاپعف ٌكؼ یا چاپ کكّري ُیچ در كتال و ةاقغ قغه ازؼا یا ٌكؼ یا پعف یا چاپ ایؼان در ةار ٌعـحیً ةؼاي ادؼ ظّاه و

 .قّد ىی كاٌٌّی صيایث آن از مّرت درُؼ ٌتاقغ، گٌَّ ایً ظّاه و ةاقغ ٌكغه

  ادؼ دتث 5.4

 ادؼ دتث ، اؿث آورٌغه پغیغ ؿّد ةَ کَ ، دالیهی ةَ ونی اؿث، اظحیاري دیگؼ ةؼظی در و انؽاىی کكّرُا از ةؼظی در ادؼ دتث

 ادؼجْؼض ىٍّْي و ىادي صلّق ةَ کَ ٍُگاىی و ادؼ ىانک قٍاؿایی یٍْی ، دتث ّيم ایٍکَ زيهَ از رؿغ؛ ىی ٌُؼ ةَ وؼوري

 در و آیغ صـاب ةَ ادؼ اٌحكار ىتٍاي جّاٌغ ىی ادؼ دتث ىّاردي در ، دیگؼ ًؼف از. اؿث ىفیغ ادّا ادتات ىلام در ، قّد ىی

 . 14ةاقغ ىّدؼ آن ىادي صلّق اؿحیفاي

 كاٌّن 21 ىاده. اؿث اظحیاري اىؼي و قّد ٌيی ىضـّب كاٌٌّی صيایث و قٍاؿایی قؼایي از ایؼان در ادؼ دتث ایً وزّد ةا

 از اي ویژه ٌكاٌَ و ادؼ ٌام جّاٌٍغ ىی پغیغآورٌغگان: » دارد ىی ةیان( 1348) ٍُؼىٍغان و ، ىنٍفان ، ىّنفان صلّق از صيایث

 اظحیاري ٌكاٌگؼ ىاده ایً در «جّاٌٍغ ىی» کهيَ. «ةؼؿاٌٍغ دتث ةَ کٍغ، ىی ىكعل فؼٍُک وزارت کَ ، ىؼاکؽي در را ظّد آدار

 .اؿث ادؼ دتث ةّدن

 

 ىْياري فکؼي ىانکیث صلّق از ٌاقی آدار .5

 ىادي صلّق) ىادي و( پغیغآورٌغه ىٍّْي صلّق) ىٍّْي ةْغ دو( ىْيار) پغیغآورٌغه فکؼي ىانکیث از ٌاقی آدار امّالت

 .قّد ىی ةِؼىٍغ صلّق ایً از ادؼ پغیغآورٌغه ُيان یا ُو ىْيار و دارد( پغیغآورٌغه

 (پغیغآورٌغه) ىْيار ىٍّْي صلّق 1.5

 4 و 3 ىّاد در ونی ٌكغه، جْؼیف ٍُؼىٍغان و ىنٍفان و ىّنفان صلّق از صيایث كاٌّن در( پغیغآورٌغه) ىْيار ىٍّْي صلّق

 15.اؿث قغه اقاره آن ةَ

 ٌكغن یا قغن ىٍحكؼ درةاره جّاٌغ ىی کَ اؿث کـی جٍِا ىْيار:  ادؼ وازؼاي ، ّؼوَ ، پعف ، ٌكؼ درةاره جنيیو صق. 1

 ىٍُّر ةَ جّاٌٍغ ٌيی ٌیؽ ًهتکاران صحی کٍغ، ظّد ادؼ اٌحكار ةَ ىستّر را وي جّاٌغ ٌيی ىلاىی ُیچ و ةگیؼد جنيیو ادؼظّد

 قعنیث ةَ جساوز پغیغآورٌغه رواي و ىیم ةغون ادؼ ٌكؼ واكِ در ، کٍٍغ آن اٌحكار و ادؼ جّكیف ةَ اكغام ظّد دیً اؿحیفاي

 .قّد ىی ىضنّب او

 93 ص ، ُيان. 14
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 ذکؼٌام ةغون ادؼ ٌكؼ. ةعّاُغ ظّد ٌام و ٍّّان ةا را ادؼ اٌحكار جّاٌغ ىی ىْيار:  ادؼ ىْؼف ویژه ٌكاٌَ و وٍّّان ٌام صفٍ صق. 2

 كاٌّن ًتق کَ کـاٌی و ٌاقؼ و گیؼٌغه اٌحلال صحی.  اؿث ىسازات كاةم و ىيٍّع ىْيار ىّافلث ةغون دیگؼي ٌام ةا یا ىْيار

 روش ةَ ادؼ ىْؼف ویژه ٌكاٌَ و ٍّّان ةا را ىْيار ٌام ةایغ دارٌغ اٌحفاع ىٍُّر ةَ را ادؼي از اكحتاس یا اؿحٍاد یا اؿحفاده ازازه

 ًؼف از(. ىػکّر كاٌّن 18ىاده) ةاقغ کؼده ىّافلث دیگؼ جؼجیب ةَ ىْيار ةا ایٍکَ ىگؼ ، کٍٍغ درج و اّالم ىحغاول و ىْيّل

 انلاي کَ جؼجیتی ةَ آن یاىاٌٍغ ٌّع ُيان از دیگؼي ادؼ ةؼاي را ادؼ ىْؼف ویژه ٌكاٌَ و وٍّّان ٌام جّاٌغ ٌيی کؾ ُیچ ، دیگؼ

 (.ىػکّر كاٌّن 17ىاده)ةؼد کار ةَ کٍغ قتَِ

 اگؼ صحی دُغ، جغییؼ ىْيار ىّافلث ةغون را ىْياري ادؼ یک کَ ٌغارد صق کؾ ُیچ(: ادؼ صؼىث صق) ادؼ در جغییؼ صق. 3

 ایً صيایث جضث ادؼُاي در جضؼیف یا جغییؼ گٌَّ ُؼ کَ دارد ىی ىلؼر  ةاره ایً در ىػکّر كاٌّن 19 ىاده. ةاقغ کو جغییؼ

 .اؿث ىيٍّع پغیغآورٌغه ازازه ةغون آن ٌكؼ و كاٌّن

 جْهق صيایث جضث آدار ةَ ىـاةلَ قؼایي ًتق ادةی و ٍُؼي و ّهيی ىـاةلات در کَ ىٍّْي اىحیازات و وانلاب ٍّاویً.4

 (ىّنفان صيایث كاٌّن 13 ىاده جتنؼه)ةّد ظّاُغ پغیغآورٌَ ةَ ىحْهق ٌیؽ گیؼد ىی

 ىٍّْي صلّق ُاي ویژگی 1.1.5

 .اؿث دائيی یٍْی ؛ ٌیـث زىان ةَ ىضغود. 1

 .ٌغارد ٌلكی ادؼ از ىٍّْي صيایث در... و اٌحكار ىضم یا پغیغآورٌغه اكاىث ىضم ٌیـث؛یٍْی ىکان ةَ ىضغود. 2

 ةَ آٌؼا ىادي صلّق اگؼ صحی قّد ىی جهلی ادؼ ىٍّْي ىانک ُيیكَ ادؼةؼاي پغیغآورٌغه یٍْی اؿث؛ اٌحلال كاةم غیؼ. 3

 .کٍغ واگػار دیگؼ

 .ٌیـث ىادي صلّق قاىم و جتغیم یا جاىییً یا جّكیف كاةم ىادي صلّق ظالف ةؼ ىٍّْي صلّق. 4

 (پغیغآورٌغه)ىْيار ىادي صلّق 2.5

 را ظّد وادؼ ٌام از ىادي ةؼداري ةِؼه گٌَّ ُؼ و ادؼ ازؼاي و ّؼوَ و وپعف ٌكؼ اٌضناري صق پغیغآورٌغه یا ىْيار    

 ىاده جتنؼه و 5 ىّاد ةَ جّزَ ةا( پغیغآورٌغه) ىْيار ىادي واىحیازات صلّق ىِيحؼیً...(. ىّنفان از صيایث كاٌّن 2 ىاده)دارد

 :اؿث زیؼ قؼح ةَ كاٌّن ُيان 13

 .آن وىاٌٍغ جهّیؽیٌّی و ؿیٍيایی ُاي فیهو جِیَ. 1

 .دیگؼ ُاي وٌيایف ةانَ و جئاجؼ ىاٌٍغ اي مضٍَ ٌيایف. 2

 .دیگؼ وؿیهَ یاُؼ ٌّار یا مفضَ روي ةؼ ادؼ مّجی یا جنّیؼي وتي. 3

 .دیگؼ وؿایم و جهّیؽیّن و رادیّ از پعف. 4

 .آن ىاٌٍغ و ریؽي كانب و کهیكَ و ّکاؿی و ٌلاقی و چاپ راه از ، ادؼ ّؼوَ و جکذیؼ و ٌكؼ و جؼزيَ. 5



 .جتهیغاجی و ٍُؼي و مٍْحی و ادةی و ّهيی کادرُاي در ادؼ از اؿحفاده. 6

 .اؿث قغه درج كاٌّن ایً دوم ىاده در کَ دیگؼي ادؼُاي پغیغآوردن یا کؼدن فؼاُو در ادؼ ةؼدن کار ةَ. 7

 13 ىاده جتنؼه ىٌاةق و ةّد ظّاٍُغ ادؼ آن پغیغآورٌغه ةَ ىحْهق ًتیْحا قّد، اي زایؽه یا پاداش ىٍكا ادؼ چٍاٌچَ. 8

 و ٍُؼي و ّهيی ىـاةلات در کَ اىحیازاجی و ٌلغي زایؽه و پاداش: ٍُؼىٍغان و ىنٍفان ، ىّنفان صلّق از صيایث كاٌّن

 .ةّد ظّاُغ پغیغآورٌغه ةَ ىحْهق گیؼد ىی جْهق كاٌّن ایً صيایث جضث آدار ةَ ، ادةی

 ىادي صلّق ُاي ویژگی 1.2.5

 5 ىاده ىٌاةق. اؿث کؼده فؼاُو را صيایث جضث ادؼ صلّق اٌحلال اىکان كاٌٌّگػار. اؿث اٌحلال و ٌلم كاةم ىادي صلّق

 صلّق از اؿحفاده جّاٌغ ىی كاٌّن ایً صيایث جضث ادؼُاي پغیغآورٌغه:» ٍُؼىٍغان و ىنٍفان ، ىّنفان صلّق از صيایث كاٌّن

 ىاده ىفاد)اؿث اٌحلال كاةم ٌیؽ ومیث و ارث ًؼیق از ىادي صلّق ّالوه ةَ...« کٍغ واگػار غیؼ ةَ ىّارد کهیَ در را ظّد ىادي

12.) 

 

 فکؼي ىانکیث صلّق ازؼاي وياٌث. 6

 :قّد ىی ةٍغي دؿحَ گؼوه چِار در را فکؼي ىانکیث صلّق ازؼاي وياٌث

 کیفؼي ىـئّنیث 1.6

 . قغ ظّاُغ ىضکّم ؿال یک جا ىاه ؿَ از جادیی صتؾ ةَ كاٌّن ایً 20 ،19 ،18 ،17 ىّاد از ىحعهفیً: 25 ىاده

 جّاٌغ ٌيی کؾ ُیچ و ةّد ظّاُغ ةؼظّردار كاٌّن ایً صيایث از اؿث، ادؼ ىْؼف کَ اي ویژه ٌكاٌَ و ٍّّان و ٌام.  17 ىاده

 .ةؼد کار ةَ کٍغ قتَِ انلاي کَ جؼجیتی ةَ آن ىاٌٍغ یا ٌّع ُيان از دیگؼي ادؼ ةؼاي را ُا آن

 ىٍُّراجفاع ةَ را ادؼي از اكحتاس یا اؿحٍاد یا اؿحفاده ازازه كاٌّن ایً ًتق کَ کـاٌی و ٌاقؼ و گیؼٌغه اٌحلال. 18 ىاده

 قغه، جکذیؼ یا چاپی ُاي ٌـعَ یا امهی ٌـعَ روي یا ادؼ ُيؼاه ، ادؼ ىْؼف ویژه ٌكاٌَ و ٍّّان ةا را پغیغآورٌغه ٌام ةایغ دارٌغ

 .ٌيایٍغ درج و اّالم ىحغاول و ىْيّل روش ةَ

 .اؿث ىيٍّع پغیغآورٌغه ازازه ةغون آن ٌكؼ و كاٌّن ایً صيایث ىّرد ادؼُاي در جضؼیف یا جغییؼ گٌَّ ُؼ. 19 ىاده

 ادؼُاي جکذیؼ و وتي یا پعف یا ٌكؼ یا چاپ ةَ کَ اقعامی و ُا کارگاه و مّت وتي ُا ةٍگاه و ُا چایعاٌَ. 20 ىاده

 وقياره اٌحكار یا پعف یا جکذیؼ یا وتي یا کحاب ٌـعَ جْغاد و چاپ دفْات قياره ةایغ پؼدازٌغ، ىی كاٌّن ایً صيایث ىّرد

 کارگاه و ةٍگاه یا چایعاٌَ وٌام جاریط ذکؼ ةا قّد ىی پعف کَ ُایی ٌـعَ جيام ةؼ را مغا و ىّؿیلی مفضَ روي ىـهـم

 در. قّد ىی ىّكّف او گػقث ةا و قؼوع ظنّمی قاکی قکایث ةا زؼایو ایً ، 31 ىاده ًتق.ٌيایٍغ درج ىّرد ةؼصـب ىؼةّط



 اؿث، آزاد ُيگان ةؼاي كاٌّن ایً ىلؼرات رّایث ةا ادؼ از اؿحفاده پغیغآورٌغه، صق ىغت قغن ؿپؼي ؿتب ةَ کَ ىّاردي

 (.26 ىاده)داقث ظّاُغ را ظنّمی قاکی ٍّّان ٍُؼ و فؼٍُگ وزارت

 ىّرد کَ را دیگؼي ادؼ از كـيحی یا جيام ُؼکؾ ، ٍُؼىٍغان و ىنٍفان و ىّنفان صلّق از صيایث كاٌّن 33 ىاده ىٌاةق

 یا ٌكؼ پغیغآورٌغه از غیؼ دیگؼي قعل ةَ ّيغا یا و او ازازه ةغون ، پغیغآورٌغه ٌام ةَ یا ظّد ٌام ةَ اؿث، كاٌّن ایً صيایث

 .قغ ظّاُغ ىضکّم ؿال 3 جا ىاه قف از جادیی صتؾ ةَ کٍغ ّؼوَ

 ىغٌی ىـئّنیث2.6

 جّاٌغ ةاقغ،ىی قغه ىٍحلم او ةَ پغیغآورٌغه صلّق کَ دیگؼي قعل ُؼ یا پغیغآورٌغه ، ىغٌی ىـئّنیث كّاّغ ًتق

 صلّكی قعل كاٌّن ایً از ىحعهف گاه ُؼ 28 ىاده ًتق. ةعّاُغ درا مالصیث دادگاه از قغه وارد او ةَ کَ را ظـارجی زتؼان

 جٍِایی ةَ صلّكی قعل اىّال کَ مّرجی در و قغ ظّاُغ زتؼان صلّكی قعل اىّال از ظنّمی قاکی ظـارات ةاقغ،

 .قّد ىی زتؼان زؼم ىؼجکب اىّال از انحفاوت ةَ ىا ٌکٍغ جکافّ

 ادؼ ّؼوَ و پعف و ٌكؼ از زهّگیؼي 3.6

 ایً 29 ىاده اؿث، قغه پعف و ّؼوَ پغیغآورٌغه صلّق رّایث ةغون کَ ادؼي ّؼوَ و پعف و ٌكؼ از زهّگیؼي ةؼاي

 :کٍغ ىی ةیان ًّر

 آدار ّؼوَ و پعف و ٌكؼ از زهّگیؼي ةَ ٌـتث ، ظنّمی قاکی قکایث ةَ رؿیغگی ويً جّاٌٍغ، ىی كىایی ىؼازِ

 .ةغٍُغ دادگـحؼي واةٌیً ةَ الزم دؿحّر آن وتي و قکایث ىّرد

 

 گیؼي ٌحیسَ. 7

 ٌغارد اٌضنار از ٌكان اىؼ وایً ذکؼ را «ؿاظحيان ٌلكَ و ًؼح» جيذیهی ٍّّان دو گػار كاٌّن قغ، ىالصَُ کَ ًّر ُيان

 آیغ، پغیغ ىْيار اةحکار ٌیؽ و ٍُؼ یا داٌف راه از چَ آن پؾ اؿث؛ ٌكغه كائم ىْياري آدار دیگؼ ةؼاي ىضغودیحی ةؼایً ةٍا و

. اؿث كاٌّن صيایث جضث و قّد ىی اًالق ىْياري ادؼ رفحَ، کار ةَ آن ایساد یا وَِّر ةیان در کَ روقی گؼفحً ٌُؼ در ةغون

 .ُـحٍغ صيایث جضث ىْياري آدار ىِيحؼیً ُا وًؼح ُا ٌلكَ کَ اؿث ةغُی انتحَ

 ةٍاةؼایً. ةاقغ یافحَ جسهی درآن قکهی ةَ پغیغآورٌغه قعنیث و ةاقغ گؼفحَ قکم کَ قّد ىی صيایث ادؼي از كاٌّن در

 یافحَ جسهی دیگؼ ىادي زـو یک روي ةؼ ایٍکَ یا ةاقغ، درآىغه ىادي زـو یک مّرت ةَ ةایغ ىْياري فکؼي ىضنّل یک

 از ایٍکَ ةؼاي .قّد ٌيی صيایث ىادي، قکم ةغون وایغه فکؼ مؼف از و قّد صيایث جا ، ٌلكَ یا ًؼح یک ىذم ةاقغ،

 از درایؼان ادؼ دتث ایً وزّد ةا. ةاقغ قغه ازؼا یا ًؼاصی ایؼان در ةار ٌعـحیً ةؼاي و  ةاقغ امیم ةایغ قّد صيایث ادؼىْياري

 داقحَ وؿیِ ىٍْاي در ّيّىی ٌُو ةا ىغایؼجی ٌتایغ ادؼ ایً ُيچٍیً. قّد ٌيی ىضـّب كاٌٌّی صيایث و قٍاؿایی قؼایي

 .ةاقغ



 :قاىم ىْيار ىٍّْي صلّق.دارد( ىْيار ىادي صلّق) ىادي و( ىْيار ىٍّْي صلّق) ىٍّْي ةْغ دو ىْيار فکؼي ىانکیث

  ادؼ ازؼاي و ، ّؼوَ پعف، ، ٌكؼ درةاره  جنيیو اظػ صق. انف

 ادؼ ىْؼف ویژه ٌكاٌَ و ٍّّان و ٌام صفٍ صق. ب

 (ادؼ صؼىث صق) ادؼ در جغییؼ صق. پ

 صيایث جضث آدار ةَ ىـاةلَ قؼایي ًتق ادةی و ٍُؼي و ّهيی ىـاةلات در کَ ىٍّْي اىحیازاجی و انلاب و ٍّاویً. ت

 و.  اؿث كاةم غیؼ و ٌیـث ىکان و زىان ةَ ىضغود ىٍّْي صلّق ایً. ةّد ظّاُغ آورٌغه پغیغ ةَ ىحْهق ٌیؽ قّد ىی اُغا

 .ٌغارد ٌیؽ را ىادي صلّق ُاي ویژگی و ٌیـث جتغیم یا جاىیً یا جّكیف كاةم ىادي صلّق ظالف ةؼ

 ظّد ادؼ و ٌام از ىادي ةؼداري ةِؼه وُؼگٌَّ ادؼ ازؼاي و ّؼوَ و پعف و ٌكؼ اٌضناري صق قاىم ىْيار ىادي صلّق

 ىْيار ةَ ىحْهق ةاقغ، ىادي اؿحفاده ىحىيً کَ ، ادؼ در جنؼف گٌَّ ُؼ دیگؼ ةیان ةَ...(  ىّنفان از صيایث كاٌّن 4 ىاده)اؿث

 ةَ ىادي،کَ صلّق از اؿحفاده زىان.  گیؼد ىی جْهق قعل ةَ ىّكث ىغجی ةؼاي و اؿث اٌحلال و ٌلم كاةم ىادي صلّق. اؿث

 .اؿث ؿال ؿی ىغت ةَ پغیغآورٌغه ىؼگ جاریط از قّد، ىی ىٍحلم ورادث و ومایث ىّزب

 ىـئّنیث ، کیفؼي ىـئّنیث: کؼد ةٍغي دؿحَ گؼوه چِار در جّان ىی را ىْيار فکؼي ىانکیث صلّق ازؼایی وياٌث

 .روزٌاىَ در صکو ىفاد درج ،و ادؼ وّؼوَ پعف و ٌكؼ از زهّگیؼي ، ىغٌی
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