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خالصه هدیریتی
فٙبٚسیٞب ٔ ٚحصٛالت خذیذ ثشای ٚسٚد ث ٝثبصاس ٕٛٞاس ٜثب ٔمبٔٚتٞبیی سٚثٝس ٚثٛدٜا٘ذ .ایٗ ٔمبٔٚت ٘بؿی اص
ٔؼبئّی اص لجیُ اثٟبْ ٔصشفوٙٙذٌبٖ ٘ؼجت ث ٝوبسایی یب ایٕٙی ٔحصٛالت ،تؼّظ سلجب ثش وب٘بَٞبی ثبصاس٘ ،بوبفی
ثٛدٖ اػتب٘ذاسدٞب یب ٘یبص ث ٝاػتب٘ذاسدٞبی خذیذ ،فمذاٖ حٕبیتٞبی ٔٙبػت ٔبِی ،فٙی  ٚحمٛلی اػت .دا٘ـٍبٜٞب
 ٚؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبِٖ ثشخبػت ٝاص آٟ٘ب و ٝتٛػؼٝدٙٞذٌبٖ اصّی فٙبٚسیٞبی خذیذ ٞؼتٙذ ،لبدس ث ٝغّج ٝثش
ایٗ ٔمبٔٚتٞب ٘یؼتٙذ .ؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ دس اغّت ٔٛاسد ث ٝدِیُ وٓتدشث ٝثٛدٖ ٔذیشاٖؿبٖ دس حٛصٜ
وؼتٚوبس ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٔصشفوٙٙذٌبٖ ٔیب٘ی یب ٟ٘بیی سا ٘ؼجت ث ٝوبسایی ٔحص َٛخٛد ٔتمبػذ وٙٙذ .ایٗ ٔؼأِٝ
دس ٔٛسد صٙبیغ ثضسي وـٛس (فٛالد ،پتشٚؿیٕی ،لغؼٝػبصی  )... ٚثٔ ٝـتشیبٖ ثبِم ٜٛفٙبٚسیٞبی خذیذ ثیـتش ثٝ
چـٓ ٔیخٛسد ،چشا و ٝثشای ایٌٗ ٝ٘ٛصٙبیغ  -و ٝاغّت تِٛیذوٙٙذٔ ٜحصٛالت ٟ٘بیی ٘یؼتٙذ -ػٛٙاٖ فٙبٚسی-
ٞبی پیـشفت ٝخزاثیتی ایدبد ٕ٘یوٙذ  ٚآٟ٘ب ثیـتش ث ٝخٙجٞٝبی ػّٕىشدی  ٚالتصبدی فٙبٚسیٞبی خذیذ تٛخٝ
ٔیوٙٙذ.
یىی اص ساٜحُٞبی تدشثٝؿذ ٜدس د٘یب ثشای غّج ٝثش ٔٛا٘غ فٛق دس ٔؼیش فشٚؽ  ٚا٘تمبَ فٙبٚسی (ث ٝػٛٙاٖ
ٟٔٓتشیٗ دػتبٚسد ثخؾ پظٞٚؾ دس وـٛسٞب) اػتفبد ٜاص «وبسٌضاساٖ یب ٚاػغٞٝبی فٙبٚسی» اػت .وبسٌضاساٖ دس
حمیمت ٚاػغٞٝبیی ٞؼتٙذ و ٝتٛا٘بیی ٔؼشفی فٙبٚسیٞبی خذیذ ث ٝثبصاسٞبی ٔٛخٛد سا داس٘ذٟٓٔ .تشیٗ ٚیظٌی
وبسٌضاساٖ سػٛخ صٙؼتی ،ػبثم ٝخٛة آؿٙبیی آٟ٘ب ثب صٙبیغ ٔٛخٛد اػت .آٟ٘ب ٔؼٕٛالً افشاد یب تیٓٞبیی ٞؼتٙذ وٝ
لجالً دس یه صٙؼت فؼبِیت وشدٜا٘ذ  ٚلٛاػذ آٖ صٙؼت  ٚصثبٖ فؼبالٖ سا ث ٝخٛثی ٔیؿٙبػٙذ .آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ
ػاللٙٔٝذ ث ٝاػتفبد ٜاص فٙبٚسیٞبی خذیذ ٞؼتٙذ ،اص ایٗ سٔ ٚیتٛا٘ٙذ پُ استجبعی ٔٙبػجی ثیٗ صٙؼت ٔٛخٛد ٚ
فٙبٚسیٞبی خذیذ ثبؿٙذ .ػال ٜٚثش ػٌ ٝش ٜٚفٛق یؼٙی ،داس٘ذٌبٖٚ ،اػغٞٝب ٔ ٚتمبضیبٖ فٙبٚسی ،دِٚت ٟ٘ ٚبدٞبی
ٚاثؼت ٝث ٝآٖ ٘یض ٔیتٛا٘ٙذ ثب اسائٔ ٝـٛقٞب ،اػتب٘ذاسدػبصی  ٚلبػذٌٜزاسیٞبی خٛد ،استجبط ثیٗ ػ ٝدػت ٝػٛأُ
روش ؿذ ٜسا تؼٟیُ وٙٙذ" .ساهانه یکپارچه هدیریت تبادل فناوری" ث ٝد٘جبَ ایدبد ٔذِی ثشای سٚاثظ ػبص٘ذٚ ٜ
پٛیب ثیٗ ػٛأُ فٛق اػت.
دس عشح حبضش ػال ٜٚثش "عشاحی  ٚایدبد ػبٔب٘ ٝیىپبسچٔ ٝذیشیت تجبدَ فٙبٚسی" ث ٝػٛٙاٖ ٞذف اصّی ،اٞذاف
فشػی دیٍشی ٘یض ٔذ ٘ظش ثٛدٜا٘ذ و ٝا ٓٞآٟ٘ب ػجبستا٘ذ اص :وٕه ث ٝایدبد اوٛػیؼتٓ  ٚفضبی سؿذ ٔٙبػت ثشای
ؿىٌُیشی التصبد دا٘ؾثٙیبٖ؛ تؼشیف ٘مؾ  ٚتمؼیٓ وبس ٔٙبػت ثیٗ ػٛأُ فؼبَ دس فشآیٙذ ا٘تمبَ ٘تبیح
دػتبٚسدٞبی پظٞٚـی اص دا٘ـٍبٜٞب  ٚؿشوتٞبی دا٘ؾثٙیبٖ (دس لبِت ا٘تمبَ فٙبٚسی) ث ٝصٙؼت؛  ٚتؼشیف لٛاػذ
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ثبصی ثشد-ثشد  ٚعشاحی ػبصٚوبسٞبی تؼٟیُوٙٙذ ٜثشای تؼبُٔ وبسآٔذ ثیٗ ػٛأُ فؼبَ دس فشآیٙذ ا٘تمبَ فٙبٚسی
اص ٔٙجغ داس٘ذ( ٜداخّی) ث ٝصٙبیغ وـٛس.
ٔحتٛای ٌضاسؽ پشٚط ٜؿبُٔ ثخؾٞبی ٔتؼذدی ث ٝؿشح ریُ اػت:
اٞذاف پشٚط ٚ ٜثیبٖ ٔؼئّ ٝدس فصل اول ٌضاسؽ ث ٝتفصیُ آٔذ ٜاػت.
فصل دوم ث ٝتدبسة داخّی دس حٛص ٜتجبدَ فٙبٚسی ٔیپشداصد  ٚداسای د ٚثخؾ اػت .ثخؾ ا َٚث ٝفٗثبصاس ّٔی
ایشاٖ اختصبف داسد .ایٗ فٗثبصاس عی ٘ضدیه ث ٝیه د ٝٞفؼبِیت خٛد دس پبسن فٙبٚسی پشدیغ یىی اص تدشثیبت
اصّی وـٛس دس صٔی ٝٙایدبد استجبط ٔیبٖ فٙبٚساٖ ٔ ٚتمبضیبٖ اػت .تیٓ ٔدشی پظٞٚؾ حبضش ،خّؼبتی ٌفتٍٛیی
سا ثب ٔذیشاٖ فٗثبصاس ّٔی ایشاٖ ثشٌضاس وشد ٚ ٜاص ٔؼتٙذات ٔٛخٛد ٘یض ثٟشٌ ٜشفتٙذ .ثشخی ٘مبط لٛت ٔ ٟٓفٗثبصاس
ّٔی ایشاٖ ػجبستٙذ اص :ثشخٛسداسی اص ٔدٛصٞبی لب٘٘ٛی ٔٛسد ٘یبص ٘ظیش ٔصٛثٞ ٝیئت دِٚت ،تٛػؼ ٝخغشافیبیی
فٗثبصاس اص عشیك فٗثبصاسٞبی تخصصی ٙٔ ٚغمٝای ،ثشخٛسداسی اص ثذ٘ ٝوبسؿٙبػی  ٚاستجبط ثب ثشخی ٔشاوض ٔؼتجش
ثیٗإِّّی دس حٛص ٜتجبدَ فٙبٚسی .ثب ایٗ ٚخٛد ایٗ خٙجٞٝبی ٔثجت ،أب ٚخٛد ثشخی ضؼفٞب ثبػث ؿذ ٜتب
خشٚخی فؼبِیتٞبی فٗ ثبصاس ّٔی ایشاٖ اص ٘ظش ایدبد پی٘ٛذٞبی ٚالؼی ثیٗ عشفیٗ ػشض ٚ ٝتمبضبی فٙبٚسی
تبو ٖٛٙچٙذاٖ چـٍٕیش ٘جبؿذ .ثشخی اص دالیُ ضؼف دس خشٚخیٞبی فٗ ثبصاس سا ٔیتٛاٖ ٘بؿی اص فمذاٖ
پشٚتىُٞب  ٚسٚیٞٝبی ٔٙبػت  ٚتدشثٝؿذ ٜثشای تؼبُٔ عشفیٗ ػشض ٚ ٝتمبضبی فٙبٚسی ،وٓثٛدٖ تجبدالت ٚالؼی
دس فٗثبصاس ث ٝدِیُ ٍ٘ب ٜوبال ٌ ٝ٘ٛث ٝفٙبٚسی ،اػتبتیه ثٛدٖ ػبٔب٘ ٚ ٝث ٝسٚص ٘جٛدٖ اعالػبت ،فمذاٖ لبثّیت
ثبصخٛسدٌیشی اص ػشضٞٝب  ٚتمبضبٞبی ثجتؿذ ٚ ٜوبسٌضاس ٔحٛس ٘جٛدٖ فشآیٙذٞبی فٗثبصاس دا٘ؼت.
ثخؾ د ْٚاص فصُ د ْٚث ٝتدشثیبت ػتبد ٚیظ ٜفٙبٚسی ٘ب٘ ٛدس حٛص ٜتجبدَ فٙبٚسی ٔیپشداصد .ػتبد ٘ب٘ ٛدس یه
د ٝٞاخیش ،ثٚ ٝیظ ٜدس چٟبس ػبَ ٌزؿت ،ٝپشٚطٜٞبی صیبدی دس صٔی ٝٙؿٙبػبیی تمبضبی ٞبی صٙؼت ٔ ٚؼشفی ساٜ
حُ ٔجتٙی ثش ٘ب٘ ٛداؿت ٝاػت .ثشای ٔغبِؼ ٝایٗ تدشثیبتٔ 01 ،صبحج ٝثب وبسؿٙبػبٖ ػتبد ٔزوٛس  ٚؿشوتٞبیی
و ٝاص خذٔبت ػتبد ثٟشٌ ٜشفتٝا٘ذ ،ا٘دبْ ؿذ .ثشاػبع ثشسػیٞبی ا٘دبْؿذ ،ٜدس  41دسصذ اص پشٚطٜٞبی تجبدَ
فٙبٚسی ػتبد اص ػبّٔی چٟبسٔی ث ٝػٛٙاٖ وبسٌضاس سػٛخ ٘ب٘ ٛدس صٙؼت اػتفبد ٜؿذ ٜاػت ،حذٚد  31دسصذ اص
پشٚطٞ ٜبی سػٛخ ا٘دبْ ؿذ ٜثب وٕه وبسٌضاساٖ ٔٛفمیتآٔیض ثٛد ٜاػت٘ ،شخ ٔٛفمیت ػتبد دس ا٘تخبة وبسٌضاساٖ
ٔٙبػت حذٚد  21دسصذ ثٛد ٜاػت  ٚتب پبیبٖ ػبَ ٘ ،0131ضدیه ث 01 ٝؿشوت صٙؼتی اص عشیك ایٗ فشآیٙذ،
فٙبٚسی ٘ب٘ ٛسا دس ٔحصٛالت خٛد ث ٝوبس ٌشفتٝا٘ذ .اص چبِؾٞبی پشٚطٜٞبی تجبدَ فٙبٚسی ٘ب٘ٔ ٛیتٛاٖ ث ٝفمذاٖ
اعالػبت وبفی اص فٙبٚسی  ٚثبصاس آٖ٘ ،بتٛا٘ی فٙبٚساٖ دس ؿٙبخت دسػت وبسثشدٞبی تدبسی فٙبٚسی خٛد،
تمبضبٔحٛس ٘جٛدٖ فٙبٚسیٞبی تٛػؼٝیبفتٍ٘ ،ٝشا٘ی فٙبٚساٖ اص ٔجبحث ٔبِىیت فىشی  ٚػذْ افـب وبُٔ فٙبٚسی
(ایدبد ٔـىُ ثشای اسصیبثی فٙبٚسی)ٔ ،ؼتٙذػبصی ضؼیف فٙبٚسیٞب ٘ ٚجٛدِ ثشخی اص خذٔبت وّیذی ثشای
پـتیجب٘ی فشآیٙذ تجبدَ فٙبٚسی (اص لجیُ خذٔبت اسصؿٍزاسی فٙبٚسی ،اثجبت وبسایی فٙبٚسیٕٝ٘ٛ٘ ،ػبصی ٔ ٚب٘ٙذ
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آٖ) اؿبس ٜوشد .اص ػٛی دیٍش اص ػٛأُ ٔٛفمیت پشٚطٜٞبی تجبدَ فٙبٚسی ٘ب٘ٔ ٛیتٛاٖ؛ ٘مؾ پشسً٘ وبسؿٙبػبٖ
ػتبد دس ساٞجشی پشٚطٜٞب ٔ ٚذیشیت استجبط ٔؼتٕش ثیٗ وبسٌضاس ،فٙبٚس ٔ ٚتمبضی ،تٛخ ٝث ٝتبٔیٗ ٔٙبفغ ٕٝٞ
ری٘فؼبٖ دس فشآیٙذ تجبدَ ،ا٘تخبة صحیح فٙبٚسی  ٚصٙؼت ٔٛسد ٘ظش ،اسصیبثی  ٚاػتجبسػٙدی دلیك فٙبٚسی ٚ
تمبضب ،دػتشػی ث ٝؿجىٙٔ ٝبػجی اص ٔتخصصیٗ ٔـبٚس (فٙی ،ثبصاس ٔ ٚبِی) ،تٛاٖ تحمیك  ٚتٛػؼ ٝفٙبٚس ،تٕبیُ
خذی ٔتمبضی ث ٝوؼت فٙبٚسی ،آؿٙبیی وبسٌضاس ثب فٙبٚسی ،وبسثشدٞبی ٔختّف آٖ  ٚساٜحُ ٞبی فٙبٚسا٘ٝ
خبیٍضیٗ سا ٘بْ ثشد.
دس فصل سومٟ٘ 4 ،بد فؼبَ دس حٛص ٜتجبدَ فٙبٚسی اص وـٛسٞبی ٔختّف ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفتٝا٘ذ .ایٗ ٟ٘بدٞب
ٔذَٞبی وؼتٚوبس ٔتفبٚتی داس٘ذ  ٚاص ؿیٜٞٛبی ٔختّفی ثشای تؼٟیُ فشآیٙذ تجبدَ فٙبٚسی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ.
ثشای دسن ثٟتش سٚیٞٝبی وبسی ایٗ ٟ٘بدٞب ،اص ٌضاسؽٞب ٔ ٚمبالت ٔٛخٛد  ٚخصٛصبً اص ٚةػبیت ٔٛػؼبت ٔزوٛس
ثٟشٌ ٜشفت ٝؿذ .خذ َٚصیش ٔؤػؼبت ٔزوٛس سا اص حیث ٔذَ وؼتٚوبسٔ ،بٞیت حمٛلی ٘ ٚمؾ دس فشآیٙذ تجبدَ
فٙبٚسی ٔمبیؼٔ ٝیوٙذ:
خذ َٚاِفٔ :مبیؼٔ ٝؤػؼبت فؼبَ دس صٔی ٝٙتجبدَ فٙبٚسی دس وـٛسٞبی ٔختّف.
نقش كليدی

تنظينگری و تسهيلگری

ارائه خدهات كارگزاری

نام هوسسه

NINESIGMA

B2Match

INNOCENTIVE

STTE

EEN

كشور/هنطقه

ایبالت ٔتحذٜ

اتحبدی ٝاسٚپب

ایبالت ٔتحذٜ

چیٗ

اتحبدی ٝاسٚپب

هاهيت حقوقی

خصٛصی

خصٛصی

خصٛصی

دِٚتی

دِٚتی

نقش

پی٘ٛذ ػشض ٚ ٝتمبضب

ثشٌضاسی

حُ ٔؼبئُ ٘ٛآٚسی

پی٘ٛذ ػشضٚ ٝ

ٔؼشفی ثٔ ٝشاوض اسایٝ

سٚیذادٞبی تجبدَ

ػبصٔبٖٞب

تمبضب

دٙٞذ ٜخذٔبت

دسیبفت حك

دسیبفت حكاِضحٕٝ

حٕبیتٞبی دِٚتی

اِضحٕ ٝثشٌضاسی

ٚاػغٌٝشی ٔـىُ ثٝ

 ٚحك اِضحٕٝ

سٚیذاد

ػبصٔبٖ ٞب

وبسٌضاسی تجبدَ

ایدبد عٛفبٖ فىشی

اسای ٝا٘ٛاع

ایدبد ؿجىٌ ٝؼتشدٜ

خٟب٘ی

تؼٟیالت

خذٔبت

هدل درآهدی

هزیت

دسیبفت حك اِضحٕٝ
وبسٌضاسی تجبدَ

اسائ ٝخذٔبت دس وُ
ص٘دیش ٜاسصؽ

وٕه دس اتصبَ
ػبصٔبٖٞب ثٝ
یىذیٍش
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حٕبیتٞبی اتحبدیٝ
اسٚپبیی

ٕٞچٙیٗ ،ثش٘بٔٔ ٝـٛق دِٚت ٔحّی ایبِت اٞٚبیٛی ایبالت ٔتحذ ٜدس صٔیٛ٘ ٝٙآٚسی ثبص ث ٝػٛٙاٖ یه ٕ٘ ٝ٘ٛاص
حٕبیت دِٚتی اص تجبدَ فٙبٚسی دس فصُ ػ ْٛثشسػی ؿذ ٜاػت.
دس فصل چهارمٔ ،ذَ ٔفٟٔٛی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت تجبدَ فٙبٚسی پیـٟٙبدی حبصُ اص ایٗ ٔغبِؼ ٝاسائ ٝؿذٜاػت.
ثبصیٍشاٖ اصّی دس ایٗ ٔذَ ػجبستا٘ذ اص )0 :ػشضٝوٙٙذٌبٖ فٙبٚسیٔ )0 ،تمبضیبٖ فٙبٚسی )1 ،وبسٌضاساٖ تجبدَ
فٙبٚسی ٔ )2 ٚذیشیت ػبٔب٘ ٝتجبدَ فٙبٚسی.
ٔذیشیت ػبٔب٘ ٝثب ایدبد صیشػبخت اعالػبتی یىپبسچ ٚ ٝعشاحی سٚیٞٝبی وبسی اػتب٘ذاسد ،فضبی الصْ سا ثشای
فؼبِیت وبسٌضاساٖ  ٚثشلشاسی استجبط ٔیبٖ ػشضٝوٙٙذٌبٖ ٔ ٚتمبضیبٖ فٙبٚسی فشأ ٓٞیآٚسد .ػشضٝوٙٙذٌبٖ ٚ
ٔتمبضیبٖ ث ٝتشتیت داؿتٞٝبی فٙبٚسا٘ ٚ ٝتمبضبٞبی خٛد سا دس ػبٔب٘ ٝتجبدَ ثجت ٔیوٙٙذ  ٚوبسٌضاساٖ تجبدَ
فٙبٚسی ثب ثشسػی ٔٛاسد ػشض ٚ ٝتمبضب  ٚؿٙبػبیی ٔٛاسد ٔٙبػت ،فشآیٙذ تجبدَ فٙبٚسی سا پیؾ ٔیثش٘ذ .دس ػیٗ
حبَ ،ثٙٔ ٝظٛس تجبدَ ٔٛفمیتآٔیض فٙبٚسی  ٚتدبسیػبصی آٖ ،ثٔ ٝدٕٛػٝای اص خذٔبت تدبسیػبصی ٘یبص ٚخٛد
داسد .اسائٝوٙٙذٌبٖ ایٗ خذٔبت ثخـی اص ػبٔب٘ ٝث ٝؿٕبس ٕ٘یآیٙذ ،أب ٔذیشیت ػبٔب٘ ٝثبیذ استجبعبت سٚؿٙی سا ثب
اسائٝدٙٞذٌبٖ ایٌٗ ٝ٘ٛخذٔبت ؿىُ دٞذ تب وبسٌضاساٖ ،ػشضٝوٙٙذٌبٖ ٔ ٚتمبضیبٖ ثتٛا٘ٙذ ثب ػِٟٛت ثیـتشی اص
آٟ٘ب ثٟش ٜثٍیش٘ذ .ؿىُ صیش اثؼبد ٟ٘بدی ٘ ٚشْافضاسی ػبٔب٘ ٝسا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

متقاضیان فناوری

عزضه کنندگان فناوری

(شزکتهای صنعتی ،ساسمانها،
سزمایهگذاران و)...

(شزکتهای دانش بنیان ،دانشگاه
ها ،مزاکش پژوهشی و)...

مدیزیت سامانه تبادل (عزضه و تقاضا) فناوری
کارگشاران (واسطه های) تبادل فناوری
•
•

رویه های کاری استاندارد
سیزساخت اطالعاتی یکپارچه

•
•

شبکه خدمات تجاری ساسی

شکل الف) هدل پيشنهادی ساهانه هدیریت تبادل فناوری.
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فصل چهارم ث ٝسٚیٞٝبی وبسی ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت تجبدَ فٙبٚسی اختصبف داسد .ایٗ سٚیٞٝب دس ػ ٝدػت ٝاصّی ثجت
ػشض( ٝپشٚفبیُ فٙبٚسی) ،ثجت تمبضب (پشٚفبیُ تمبضب)  ٚتجبدَ خبی ٔیٌیش٘ذٚ .ظبیف وبسٌضاساٖ ٔ ٚذیشیت ػبٔب٘ٝ
دس ٞش یه اص ػ ٝثخؾ ٔزوٛس دس فصُ چٟبسْ ث ٝتفصیُ آٔذ ٜاػت.
اٚ ٓٞظبیف وبسٌضاساٖ دس ثخؾ ػشض ٝفٙبٚسی ؿبُٔ ٔٛاسدی اص لجیُ؛ تؼبُٔ  ٚؿجىٝػبصی ثب فٙبٚساٖ،
اعالعسػب٘ی ث ٝفٙبٚساٖ دس ٔٛسد ٘یبصٞبی صٙؼت ،اسصیبثی اِٚی ٝفٙبٚسیٞب  ٚا٘تخبة فٙبٚسیٞبی ٔٙبػت ثشای سػٛخ
دس صٙؼت ،روش ٔحذٚدیتٞب  ٚؿشایظ حمٛلی یب فٙی ثشای ٕٞىبسی ثب ٞش فٙبٚس ،ثجت فٙبٚسیٞبی ٔٙبػت دس
ػبٔب٘ ،ٝوٕه ث ٝتىٕیُ ٔؼتٙذات اثجبت فٙبٚسی اػت .روش ایٗ ٘ىت ٝالصْ اػت و ٝػبٔب٘ ٝتجبدَ فٙبٚسی ثش
ؿٙبػبیی تمبضبٞبی صٙؼتی  ٚثشآٚسدٜػبختٗ آٟ٘ب ٔتٕشوض اػت ،أب وبسٌضاساٖ ثشای سفغ ایٗ تمبضبٞب ثبیذ آٌبٞی
وبّٔی اص فٙبٚسیٞبی دس دػتشع داؿت ٝثبؿٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،ثخؾ ػشض ٝفٙبٚسی ٘یض إٞیت خبف خٛد سا دس
ػبٔب٘ ٝتجبدَ فٙبٚسی داسد .پغ اص ثجت  ٚاػتجبسػٙدی ػشضٞٝب  ٚتمبضبٞبٛ٘ ،ثت ث ٝؿٙبػبیی ٔٛاسد ٔٙبػت ٚ
تجبدَ فٙبٚسی ٔیسػذٚ .ظبیف وبسٌضاساٖ دس ثخؾ تجبدَ ػجبستا٘ذ اص:
 ؿٙبػبیی (پبیؾ فٙبٚسیٞبی پیـٟٙبدی دس ػبٔب٘ ،ٝستجٝثٙذی پیـٟٙبدٞب  ٚا٘تخبة فٙبٚسی ٔٙبػت ثشای
تمبضبی ٔٛسد ٘ظش)
 ا٘دبْ ٔزاوشات اِٚی ٝثب ٞش یه اص عشفیٗ

 اسصیبثی تىٕیّی (ثبصدیذ اص عشفیٗ ،اسصیبثی ؿشایظ ٕٞىبسی اص ٘ظش فٙی  ٚحمٛلیٔ ،ـبٚس ٜثب خجشٌبٖ)
 عشاحی ٔذَ ٕٞىبسی ٔٙبػت ثشای ٞش پشٚطٜ
 پیٍیشی ػمذ لشاسداد تجبدَ

ٔ ؼتٙذػبصی پشٚط ٜتجبدَ
فصل پنجن ث ٝػبصٚوبسٞبی حٕبیتی دس ػبٔب٘ٔ ٝذیشیت تجبدَ تجبدَ فٙبٚسی اختصبف داسد .ایٗ حٕبیتٞب سا ٔی-
تٛاٖ دس ػ ٝدػت ٝاصّی ث ٝتشتیت صیش خبی داد:
اِف :تبٔیٗ صیشػبختٞب؛ ؿبُٔ؛ ایدبد ثؼتشٞبی اعالػبتی ٔٙبػت ٔب٘ٙذ ثب٘هٞبی اعالػبتی فٙبٚسیٞب ٚ
ٔتمبضیبٖ ،ایدبد ؿجى ٝثیٗ وبسٌضاساٖ تجبدَ ،فٙبٚساٖ ٔ ٚـبٚساٖ صٙؼتی ،حٕبیت اص ثشٌضاسی ٘ـؼتٞبی صٙؼتی
 ٚحضٛس دس ٕ٘بیـٍبٜٞب ثشای ؿٙبػبیی تمبضبٞب ،حٕبیت اص ثبصدیذٞبی صٙؼتی ثٙٔ ٝظٛس ؿٙبػبیی تمبضبی ٚالؼی
 ٚپیٍیشی تصٛیت لٛا٘یٗ  ٚآییٗ٘بٔٞٝبی ٔـٛق ثشای وبسٌضاساٖ تجبدَ
ة :اسائ ٝخذٔبت پـتیجبٖ؛ ؿبُٔ؛ تأٔیٗ ٞضیٞٝٙبی عشحٞبی أىبٖػٙدی  ٚتٛخی ٝالتصبدی فٙبٚسی ،حٕبیت اص
ٞضیٔ ٝٙغبِؼبت ثبصاس ،اسائ ٝخذٔبت ٔبِی ث ٝوبسٌضاساٖ ،اسائ ٝخذٔبت ٔـبٚسٜای  ٚحمٛلی ث ٝوبسٌضاساٖ  ٚاسائٝ
ٔـٛقٞبی ٔبِی ث ٝوبسٌضاساٖ ث ٝتٙبػت ٔٛفمیت دس پشٚطٞ ٜبی تجبدَ
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ج :وبٞؾ سیؼه عشفیٗ تؼبُٔ؛ ؿبُٔ؛ حٕبیت اص ا٘دبْ تؼتٞب  ٚآصٔبیؾٞبی وبسوشدی  ٚوؼت اػتب٘ذاسدٞبی
الصْ ثٙٔ ٝظٛس ٔتمبػذ وشدٖ صٙؼت ،حٕبیت اص تحمیمبت تىٕیّی ،حٕبیت اص ػبخت ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی ،ٝتبٔیٗ ثخـی اص
ٞضیٞٝٙبی ٔتمبضی ثشای خشیذ تدٟیضات خظ تِٛیذ دس لبِت ٚاْ یب ِیضی ٚ ًٙاسائ ٝخذٔبت ضٕب٘ت فٙبٚسی ثٝ
صٙؼت دس لشاسدادٞبی فشٚؽ فٙبٚسی.
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