
 

 تؼبلي ثسوِ

 ثٌيبى ّب ٍ هَسسبت داًص ًبهِ تطخيص ضشوت آئيي

 

  :همذهِ

ّب ٍ اختشاػبت  سبصي ًَآٍسي ثٌيبى ٍ تدبسي ّب ٍ هَسسبت داًص ًبهِ اخشايي لبًَى حوبيت اص ضشوت ( آييي3ثش اسبس هبدُ )

ّب ٍ هَسسبت  ص ضشوتًبهِ حبضش خْت تطخي ، آئيي21/8/91ّـ هَسخ 46513/ت141602هصَة ّيئت هحتشم ٍصيشاى ثِ ضوبسُ 

  .سسيذ« ثٌيبى ٍ ًظبست ثش اخشا ّب ٍ هَسسبت داًص وبسگشٍُ اسصيبثي ٍ تطخيص صالحيت ضشوت»ثٌيبى ثِ تصَيت  داًص

 تؼبسيف -1هبدُ

ّب سا دس داخل وطَس ثِ اتوبم  اي وِ ثصَست خصَصي يب تؼبًٍي توبهي هشاحل لبًًَي ثجت ضشوت ضشوت: ضشوت يب هؤسسِ    -1

 .ضذسسبًذُ ثب

افضايي ػلن ٍ ثشٍت، تَسؼِ التصبد داًص  ثٌيبى: ضشوت يب هؤسسِ خصَصي يب تؼبًٍي است وِ ثِ هٌظَس ّن ضشوت داًص    -2

ضبهل )سبصي ًتبيح تحميك ٍ تَسؼِ  ضبهل گستشش ٍ وبسثشد اختشاع ٍ ًَآٍسي( ٍ تدبسي)هحَس، تحمك اّذاف ػلوي ٍ التصبدي 

ّبي ثشتش ٍ ثب اسصش افضٍدُ فشاٍاى ثِ ٍيژُ دس تَليذ ًشم افضاسّبي هشثَط تطىيل  ُ فٌبٍسيعشاحي ٍ تَليذ وبال ٍ خذهبت( دس حَص

 .ضَد هي

( دسصذ اص هبلىيت 50ّب ٍ هَسسبتي وِ ثيص اص پٌدبُ ) ّبي دٍلتي، هَسسبت ٍ ًْبدّبي ػوَهي غيشدٍلتي ٍ ًيض ضشوت ضشوت

  .ّبي ايي لبًَى ًيستٌذ شدٍلتي ثبضذ، هطوَل حوبيتّبي دٍلتي ٍ هَسسبت ٍ ًْبدّبي ػوَهي غي آًْب هتؼلك ثِ ضشوت

 .ّبي هتمبضي، خْت ثشسسي دس آى ٍاسد هي ضَد سبهبًِ: دسگبُ الىتشًٍيىي هتوشوضي است وِ اعالػبت ضشوت    -3

( 3هَضَع هبدُ)« ثٌيبى ٍ ًظبست ثش اخشا ّب ٍ هَسسبت داًص اسصيبثي ٍ تطخيص صالحيت ضشوت»وبسگشٍُ: وبسگشٍُ     -4

 «ّب ٍ اختشاػبت سبصي ًَآٍسي ثٌيبى ٍ تدبسي ّب ٍ هَسسبت داًص لبًَى حوبيت اص ضشوت»ًبهِ اخشايي  ييآي

ّبي ثشتش ٍ ثب اسصش افضٍُ فشاٍاى ثَدُ ٍ ثب تصَيت  ثٌيبى: وبالّب ٍ خذهبتي وِ هجتٌي ثش فٌبٍسي وبالّب ٍ خذهبت داًص    -5

 .ثٌيبى هحسَة هي ضَد ّبي وبالّب ٍ خذهبت داًص وبسگشٍُ دس فْشست حَصُ

هٌذِ تمبضبهحَس خْت  ّبي خالق ٍ اثتىبسي است وِ ثش اسبس يه سٍش اصَلي ٍ ًظبم تحميك ٍ تَسؼِ: هدوَػِ فؼبليت    -6

  .پزيشد افضايص رخبيش داًص ٍ استفبدُ اص آى رخبيش ثشاي وبسثشدّبي خذيذ صَست هي

ضَد وِ ثِ هٌظَس تطخيص صالحيت ضشوتْب ٍ  تگبّْبيي اعالق هيوبسگضاساى: ثِ آى دستِ اص ًْبدّب، سبصهبًْب ٍ دس    -7

  .ضًَذ ثٌيبى تَسظ وبسگشٍُ اًتخبة هي هَسسبت داًص

 

 

 «ثٌيبى ّبي داًص ضشوت»ّبي تطخيص  ضبخص -2هبدُ 

ّبي هتمبضي  ضًَذ. ضشوت ّبي ػوَهي ٍ اختصبصي تمسين هي ثٌيبى، ثِ دٍ دستِ ضبخص ّبي تطخيص ضشوتْبي داًص ضبخص

   .ّبي اختصبصي سا ًيض احشاص ًوبيٌذ ضذُ دس يىي اص سِ دستِ ضبخص  ّبي ػوَهي، ضشايظ هطخص ذ ػالٍُ ثش ضبخصثبي

 

 ّبي ػوَهي ضبخص -1

  :حذالل دٍ سَم اص اػضبي ّيأت هذيشُ ضشوت، حذالل دٍ هَسد اص ضشايظ ريل سا احشاص وٌٌذ    -1-1

 .حذالل داساي هذسن وبسضٌبسي ثبضٌذ    -1-1-1

 .داضتِ ثبضٌذ  ٍ يب سبثمِ هذيشيتي  سبل سبثمِ فؼبليت وبسي يب ػلوي دس حَصُ فؼبليت ضشوت 3حذالل     -1-1-2

  .الوللي هشتجظ ثب حَصُ وبسي ضشوت ثبضٌذ يب يه اختشاع ثيي  ضذُ اسصيبثي ضذُ داخلي داساي حذالل يه اختشاع ثجت    -1-1-3

 

http://daneshbonyan.ir/SitePages/%D8%A2%D8%A6%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%20%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A2%D9%86.aspx#ctl00_ctl38_SkipLink
http://daneshbonyan.ir/SitePages/%D8%A2%D8%A6%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%88%20%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A2%D9%86.aspx#ctl00_ctl38_SkipLink


ثٌيبى  ل هبلي گزضتِ ضشوت، ًبضي اص فشٍش فٌبٍسي، وبال ٍ يب خذهبت داًصحذالل ًيوي اص دسآهذ ضشوت دس يه سب    -1-2

ثٌيبى( آى  ثٌيبى ٍ خذهبت تخصصي داًص )ضبهل خذهبت تحميك ٍ تَسؼِ ٍ عشاحي هٌْذسي هشتجظ ثب فْشست وبالّبي داًص

  .ضشوت اص عشيك لشاسداد ثبضذ

ثٌيبى خَد ّستٌذ، دس صَستي وِ داساي تَليذ پبيلَت هَفك  سبصي اٍليي وبالي داًص ّبيي وِ دس هشحلِ تدبسي ضشوت :تجصشُ

الوللي وست وشدُ ثبضٌذ، ٍ داساي ثبصاس هغوئي ٍ يب اػالم ًيبص  صالح داخلي يب ثيي ثبضٌذ، ٍ استبًذاسدّبي الصم سا اص هشاخغ ري

  .هستثٌي ّستٌذ 2-1هؼتجش ّوشاُ ثب لشاسداد تَليذ وبال ثبضٌذ، اص سػبيت ثٌذ 

 .هبُ ثبضذ 6ٍلت ضشوت، حذالل  ًفش اص وبسوٌبى توبم 3مِ ثيوِ پشداختي ثشاي حذالل سبث    -1-3

ّب، هبليبت، ثيوِ ٍ...(، عجك  تسْيالت، حوبيت)ّبيي وِ دس ػول ثِ تؼْذات خَد داساي سبثمِ سَء ّستٌذ  پشًٍذٓ ضشوت :تجصشُ

 .دستَسالؼول پيَست ثشسسي خَاّذ ضذ

 

 

 ّبي اختصبصي ضبخص -2

ّبي صيش ًيض  ثٌذي ّبي ػوَهي، ٍاخذ وليِ ضشايظ اختصبصي دس يىي اص دستِ ثش داسا ثَدى ضبخص  ي ثبيذ ػالٍُضشوت هتمبض

 :ثبضذ

 ثٌيبى ّبي تَليذوٌٌذُ وبالّبي داًص ضشوت    -2-1

ثبضذ وِ دس  هصَة وبسگشٍُ« ثٌيبى فْشست وبالّبي داًص»ثبيذ تَليذوٌٌذُ وبال يب وبالّبي داًص ثٌيبى هغبثك   ضشوت    -2-1-1

( سبل گزضتِ آًْب سا دس لبلت وبالّبي خذيذ يب استمبء يبفتِ ػشضِ وشدُ ٍ داًص فٌي آى سا ثَاسغِ اًتمبل يب ايدبد داًص فٌي، 2)

 .سبصي وشدُ ثبضذ ّبي تحميك ٍ تَسؼِ، ًْبديٌِ ٍ ثَهي اص عشيك فؼبليت

ب ٍ استبًذاسدّبي داخلي )دس صَست ٍخَد( يب خْبًي ثَدُ ٍ دس ّ تجصشُ: وبالّبي خذيذ يب استمب يبفتِ ضشوت، داساي تأييذيِ    

 .صالح سا وست وشدُ ثبضذ ثشداس ري صَست هَخَد ًجَدى استبًذاسد، تأييذ ثْشُ

ّبي  ّبي غيشپطتيجبًي ضشوت ثب دسخِ وبسضٌبسي ٍ ثبالتشِ فؼبل دس ثخص ٍلت دس ثخص ًسجت ًيشٍي اًسبًي توبم    -2-1-2

 .( دسصذ ثبضذ30ثٌيبى ضشوت، ثِ ول وبسوٌبى توبم ٍلت، حذالل ) بي داًصهشتجظ ثب تَليذ وبالّ

( دسصذ فشٍش سبليبًِ 7وشد تحميك ٍ تَسؼِ حذالل هؼبدل ) ضشوت داساي ػولىشد تحميك ٍ تَسؼِ فؼبل، ثب ّضيٌِ    -2-1-3

  .ضشوت ثبضذ

 

 ّبي تحميك ٍ تَسؼِ ٍ خذهبت عشاحي هٌْذسي  ضشوت    -2-2

هصَة وبسگشٍُ « ثٌيبى فْشست وبالّبي داًص»ت تحميك ٍ تَسؼِ ٍ يب خذهبت عشاحي هٌْذسي ضشوت، هشتجظ ثب فؼبلي    -2-2-1

ثبضذ ٍ خشٍخي تحميك ٍ تَسؼِ ٍ يب خذهبت عشاحي هٌْذسي ضشوت، دس دٍ سبل گزضتِ حذالل دٍ هَسد، يب دس يه سبل 

 .)دس لبلت لشاسداد( ثبضذ« خذهت استمبء يبفتِ يب خذيذتَليذ ٍ ػشضِ وبال ٍ »، يب «ثْجَد فشآيٌذ»گزضتِ حذالل يه هَسد 

ّبي  ّبي غيش پطتيجبًي ضشوت ثب دسخِ وبسضٌبسي ٍ ثبالتشِ فؼبل دس ثخص ٍلت دس ثخص ًسجت ًيشٍي اًسبًي توبم    -2-2-2

  .ثبضذ( دسصذ 50هشتجظ ثب خذهبت تحميك ٍ تَسؼِ ٍ خذهبت عشاحي هٌْذسي ضشوت، ثِ ول وبسوٌبى توبم ٍلت، حذالل )

  .تَليذ ضشوت حذاوثش دس حذ تَليذ ًوًَِ آصهبيطي يب پبيلَت ثبضذ    -2-2-3

ٍاحذ تحميك ٍ تَسؼِ يب عشاحي هٌْذسي هٌطؼت اص يه ضشوت صٌؼتي، چٌبًچِ ثِ صَست يه ضشوت هستمل حمَلي  :تجصشُ

 .ضَد -2-2تَاًذ هطوَل ثخص  ثجت ضَد، هي

 

 ثٌيبى ي داًصدٌّذُ خذهبت تخصص ضشوتْبي اسائِ    -2-3

 .هصَة وبسگشٍُ ثبضذ« ثٌيبى فْشست خذهبت داًص»خذهبت آًْب هغبثك     -2-3-1

ّبي  ّبي غيش پطتيجبًي ضشوت ثب دسخِ وبسضٌبسي ٍ ثبالتش فؼبل دس ثخص ٍلت دس ثخص ًسجت ًيشٍي اًسبًي توبم    -2-3-2



  .( دسصذ ثبضذ50ٍلت، حذالل )ثٌيبىِ ضشوت، ثِ ول وبسوٌبى توبم  هشتجظ ثب اسائِ خذهبت تخصصي داًص

( 7ثٌيبى اسائِ ضذُ تَسظ ضشوت، حذالل هؼبدل ) ّبي تحميك ٍ تَسؼِ هشتجظ ثب خذهبت تخصصي داًص هدوَع ّضيٌِ    -2-3-3

  .دسصذ دسآهذ سبليبًِ ضشوت ثبضذ

  .( ثبضذ1391يوت ثبثت سبل ثٌيبى ثشاثش يه هيليبسد سيبل )ثِ ل حذالل دسآهذ سبليبًِ ضشوت اص خذهبت تخصصي داًص    -2-3-4

  .ثٌيبى داضتِ ثبضذ دس يه سبل گزضتِ حذالل يه لشاسداد اسائِ خذهبت تخصصي داًص    -2-3-5

 

 «ثٌيبى ًَپب داًص»ّبي  ّبي تطخيص ضشوت ضبخص -3هبدُ

   .ضَد ًبهِ تؼييي هي ّبي پيَست ايي آييي ، ثش اسبس ضبخص«ثٌيبى ًَپب داًص»ّبي  تطخيص ضشوت

 

 فشآيٌذ اخشايي -4هبدُ 

وٌذ ٍ  پس اص ٍسٍد اعالػبت تَسظ ضشوتْبي هتمبضي دس سبهبًِ، دثيشخبًِ وبسگشٍُ آًْب سا ثشاي وبسگضاساى هشثَعِ اسسبل هي    -1

دّذ.  گيشد ٍ ثِ وبسگشٍُ )يب وويتِ وبسضٌبسي حست هَسد( اسخبع هي ّب سا اص آًْب تحَيل هي دس هذت صهبى هطخصي، ًتبيح ثشسسي

 .ّب، دثيشخبًِ وبسگشٍُ ًتيدِ سا ثِ ضشوت هتمبضي اػالم هي وٌذ بيي ضذى ثشسسيپس اص ًْ

ثٌيبى هحسَة ضذُ ٍ هَظف است دس ايي هذت فشآيٌذ  سبل ضشوت داًص 2دس صَست تبييذ، ضشوت هتمبضي ثشاي هذت     -2

 .ثشسبًذثٌذي هصَة وبسگشٍُ ثِ پبيبى  ثٌذي ضشوت خَد سا، ثش اسبس هؼيبسّب ٍ فشايٌذ ستجِ ستجِ

ثٌذي خَد سا ثِ پبيبى ثشسبًذ، ٍ يب دس  ثٌيبى ثَدى، ستجِ سبل پس اص تأييذ داًص 2دسصَستي وِ ضشوت ًتَاًذ دس هذت  :تجصشُ

 .ضَد ثٌيبى ثَدى ضشوت هلغي هي ًبهِ دس ّش صهبى، داًص صَست ػذٍل اص ضشايظ هٌذسج دس ايي آئيي

 

 .وبسگشٍُ ثِ تصَيت سسيذ 19/12/1391س خلسِ هَسخ پيَست د 4تجصشُ ٍ  5هبدُ ٍ  4ايي آييي ًبهِ دس 

  

  :پيَػت يه

 «تٌياى ًَپا داًؾ»ّاي  ؿاخلْاي تـخيق ؿشوت

  :ّاي تـخيق صيش سا احشاص ًوايٌذ تايذ ّوِ ؿاخق« تٌياى ًَپا داًؾ»ّاي  ؿشوت

  .حذالل يه ػال اص تاسيخ ثثت آى گزؿتِ تاؿذ    -1

  :يشُ ؿشوت، حذالل دٍ هَسد اص ؿشايي ريل سا احشاص وٌٌذحذالل دٍ ػَم اص اػواي ّيأت هذ    -2

 .حذالل داساي هذسن واسؿٌاػي تاؿٌذ    -2-1

 .داؿتِ تاؿٌذ  ٍ يا ػاتمِ هذيشيتي  ػال ػاتمِ فؼاليت واسي يا ػلوي دس حَصُ فؼاليت ؿشوت 1حذالل     -2-2

   .الوللي هشتثي تا حَصُ واسي ؿشوت تاؿٌذ ه اختشاع تيييا ي  ؿذُ اسصياتي ؿذُ داخلي  داساي حذالل يه اختشاع ثثت    -2-3

 .ٍلت تاؿذ ًفش ًيشٍي اًؼاًي توام 3ؿشوت داساي هؼادل     -3

تٌياى هلَب واسگشٍُ تاؿذ وِ داًؾ فٌي آى سا تَاػٌِ  تٌياى، هٌاتك فْشػت واالّاي داًؾ تايذ تَليذوٌٌذُ واال يا واالّاي داًؾ  ؿشوت    -4

ػاصي وشدُ تاؿذ ٍ يا ؿشوت داساي تشًاهِ ًشاحي ٍ تَليذ  داًؾ فٌي، اص ًشيك فؼاليتْاي تحميك ٍ تَػؼِ ًْاديٌِ ٍ تَهياًتمال يا ايداد 

  .تٌياى تاؿذ واالّاي داًؾ

ؿشوت دس )چٌاًچِ   ّاي ػلن ٍ فٌاٍسي تٌياى، تايذ تِ تأييذ يىي اص هشاوض سؿذ يا پاسن تشًاهِ ؿشوت تشاي ًشاحي ٍ تَليذ واالي داًؾ :تثلشُ

ّواى هشوض سؿذ يا پاسن ػلن ٍ فٌاٍسي هؼتمش تاؿذ( ٍ يا ػتادّاي فٌاٍسي ساّثشدي )چٌاًچِ حَصُ فؼاليت ؿشوت هشتثي تا هَهَػات يىي اص 

   .تشػذ (ّاي ساّثشدي تاؿذ ػتادّاي فٌاٍسي

   .ؿشوت داساي ػولىشد تحميك ٍ تَػؼِ تاؿذ    -5

 .تَاًذ توذيذ ؿَد ، داساي اػتثاس يه ػالِ تَدُ ٍ تٌْا تشاي يه دٍسُ يه ػالِ )هدوَػا دٍ ػال( هي«تٌياى ًَپا داًؾ»تأييذ ؿشوتْاي  -تثلشُ

  



 

  :پيَػت دٍ

  ّاي تحميك ٍ تَػؼِ گيشي ّضيٌِ فْشػت فؼاليتْا ٍ اًذاصُ

  ّاي تحميك ٍ تَػؼِ فْشػت فؼاليت -الف

هٌذ تِ هٌظَس افضايؾ اًثاؿت داًؾ اص خولِ داًؾ  الق، تِ ًشيمي ًظامػثاستؼت اص اًدام ّشگًَِ واس خ» :(R&D)   تحميك ٍ تَػؼِ    •

خذيذ دس   ،«خذيذ»دس ايي تؼشيف، هٌظَس اص ٍاطُ   «واستشدّاي خذيذ  تـشي، فشٌّگي ٍ اختواػي ٍ اػتفادُ اص ايي اًثاؿت داًؾ تشاي ًشح

 .ايشاى اػت

•    R&D ّا ٍ حمايك لاتل هـاّذُ ٍ تا  )تِ دًثال وؼة آگاّي اص هٌـا پذيذُ  َسيت گشاگيشد: تحميك تٌيادي هاه ػِ ًَع فؼاليت سا دس تش هي

اهيذ تِ ايٌىِ داًؾ تَخَد آهذُ دس ساػتاي حل هـىالت ٍ ؿثْات اػتفادُ ؿَد(، تحميك واستشدي)تِ دًثال وؼة آگاّي وِ تِ ػوت اّذاف ٍ 

ّاي حاكلِ اص تحميمات ٍ تدشتِ ػولي تِ دًثال ايداد يا تْثَد  ّيؿَد( ٍ تَػؼِ تدشتي )تا اػتفادُ اص آگا هماكذ خاف ػولي ّذايت هي

 .(...هحلَالت خذيذ ٍ خذهات خذيذ ٍ

تحميك تٌيادي هحن، وِ دس آى ّذف پيـثشد هشص داًؾ تذٍى ّذف ًيل تِ فَايذ اختواػي ٍ التلادي تلٌذ هذت ٍ تذٍى تالؽ تشاي     •

 .ؿَد هحؼَب ًوي R&D ؿَد. تؼٌَاى اًدام هي  تىاسگيشي ًتايح دس حل هـىالت ػولي،

ٍ حل هـىالت   اي اص ػٌلش تاصگي ّاي هشتثي ديگش دس ٍخَد هيضاى لاتل هالحظِ تا فؼاليت R&D ّاي هؼياس اكلي تشاي توايض فؼاليت    •

ػت( ٍ يا ايداد داًؾ اي وِ تشاي فشد آؿٌا تا داًؾ ٍ فٌَى حَصُ، لثال آؿىاس ًثَدُ ا اػت؛ )يؼٌي حل هؼالِ R&Dػلوي ٍ فٌي اص ًشيك 

  .خذيذ يا اػتفادُ اص داًؾ تشاي ًشح واستشدّاي خذيذ اػت

تاؿذ  دس لالة چٌذ دػتِ ولي، اسايِ ؿذُ اػت؛ دس هَاسد صيش، هحلَل ؿاهل واال ٍ خذهات هي R&D ّاي اي اص فؼاليت  دس خذٍل صيش، خالكِ

 .ٍ فشآيٌذ تَليذ ًيض، ؿاهل فشآيٌذّاي تَليذ واال ٍ خذهات اػت

  
 هؼياسّا ٍ هلاديك دػتِ اكلي

1- 

ّاي  فؼاليت

 كٌؼتي

اػت؛ اها اگش  R&Dّاي كٌؼتي اگش ّذف، تْثَد تيـتش هحلَل يا فشآيٌذ تَليذ تاؿذ، دس ايي كَست  دس فؼاليت

سيضي پيؾ  هحلَل يا فشآيٌذ تَليذ يا سّيافت تٌَس اػاػي تؼييي ؿذُ اػت ٍ ّذف اكلي تَػؼِ تاصاس، اًدام تشًاهِ

ًيؼت. تا تَخِ تِ هؼياس  R&Dذ يا ايداد يه ػيؼتن تَليذ يا وٌتشل هؼوَل وِ تذٍى هـىل واس وٌذ، فؼاليت تَلي

 ّؼتٌذ: R&Dاؿاسُ ؿذُ، هَاسد صيش 

 ؿًَذ. وِ تشاي آصهايـات هختلف هحلَالت يا فشآيٌذّاي تَليذ، ػاختِ هي« [1]اي ّاي اٍليِ ًوًَِ»-

 ؿًَذ.  ّا اًدام هي وِ تِ هٌظَس وؼة تدشتِ ٍ گشدآٍسي دادُ« [2]ّاي آصهايـي واسخاًِ»-

تاؿذ ٍ تا  [4]وِ هؼتلضم اًدام ًشاحي ٍ واس هٌْذػي تيـتشي سٍي ًوًَْْاي اٍليِدس كَستي « [3]ليذ آصهايـيتَ»-

 ّذف تْثَد تيـتش هحلَل اًدام ؿَد. 

 ًيؼت. R&Dّاي هؼوَلي،  اػت. ٍلي سفغ اؿىال هؼوَلي يا تا سٍؽ R&Dداسد،  R&Dسفغ اؿىال وِ ًياص تِ -

-«R&D تشاي سفغ اؿىاالت فٌي هحلَل يا فشآيٌذ تَليذ خذيذ يا تٌَس اػاػي تْثَد يافتِ، اًدام «[5]تاصخَسد ،

 َد.ؿ هي

  «[6] اٍليِ  ًوًَِ»ّاي آصهايـي پشّضيٌِ وِ تِ دليل هاّيت  ّاي تا همياع تضسي ٍ واسخاًِ ّاي پشٍطُ تخـي اص ّضيٌِ-

 تَدى آًْا، ايداد ؿذُ اػت. 

ّا ٍ هـخلات فٌي ٍ ػولياتي  ّايي وِ تا ّذف تؼشيف سٍيِ ّا ٍ ًشح ؿاهل ًمـِ« [7]وـي ًشاحي كٌؼتي ٍ ًمـِ»-

 تاؿذ. ؿَد، هي يهحلَالت يا فشآيٌذّاي تَليذ خذيذ يا تٌَس اػاػي تْثَد يافتِ اًدام ه

ػاصي اػتاًذاسدّاي فٌي هحلَالت يا فشآيٌذّاي تَليذ خذيذ تا تٌَس  تذٍيي اػتاًذاسدّاي فٌي خذيذ يا اخز ٍ پيادُ -

 اػاػي تْثَد يافتِ.

ّاي خذيذ يا تٌَس اػاػي تْثَد  سٍي داسٍ، ٍاوؼي يا دسهاى تش وِ پيؾ اص اخز هدَص تَليذ« [8]ّاي تاليٌي آصهايؾ»-
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 َد.ؿ هحؼَب هي R&Dؿَد،  يافتِ اًدا هي

تشاي تَػؼِ يه هحلَل خذيذ يا تٌَس اػاػي تْثَد يافتِ ،  R&Dاًدام هٌْذػي هؼىَع دس چْاسچَب پشٍطُ -

R&D .اػت 

ّاي فٌي هشتثي تا آى وِ ؿاهل پيؾ تَليذ، تَليذ كٌؼتي، تَصيغ واال ٍ خذهات فٌي ٍاتؼتِ ٍ  تزوش: تَليذ ٍ فؼاليت

اػتفادُ اص ػلَم اختواػي )هاًٌذ تحميك دس هَسد تاصاس( ّوچٌيي سفغ ّايي وِ دس ايي استثاى تا  تاصاسياتي ٍ فؼاليت

 ًيؼت. R&Dاؿىاالت تدْيضات ٍ فشآيٌذّاي تَليذ، 

تَػؼِ  -2

 افضاس ًشم

ؿَد وِ ّذف پشٍطُ ٍ اتوام آى، هؼتلضم يه پيـشفت ٍ سفغ اتْام  هحؼَب هي R&Dافضاسي تؼٌَاى  فؼاليت تَػؼِ ًشم

هٌذ تَدُ ٍ دس ساػتاي تَليذ يه هحلَل يا فشآيٌذ تَليذ خذيذ يا تٌَس اػاػي تْثَد  ًظاميا فٌاٍساًِ تلَستي  ػلوي ٍ

افضاسّاي  افضاسّاي هَخَد ٍ ايداد ًشم ًيؼت )هاًٌذ تٌثيك ًشم R&Dافضاسي،  ّاي ػادي ٍ سٍتيي ًشم يافتِ تاؿذ. فؼاليت

ّاي  ّا، تشخوِ صتاى ياتي ػيؼتن خَد ٍ ػيةّاي هَ واستشدي تا اػتفادُ اص سٍؿْاي لثلي هاًٌذ پـتيثاًي اص ػيؼتن

 واهپيَتش(

3- 

ّاي  فؼاليت

 خذهاتي

اػت وِ هٌدش تِ تَليذ داًؾ خذيذ ؿذُ ٍ يا تا اػتفادُ اص داًؾ )هَخَد(  R&Dاي  ّاي خذهاتي، پشٍطُ دس فؼاليت

تاصگي دس آًْاػت. ّا، ٍخَد ػٌلش  تَدى ايي فؼاليت R&Dواتشدّاي خذيذي سا اتذاع وٌذ ٍ هْوتشيي ػاهل تشاي 

 ّاي هشتثي تا فٌاٍسي ٍ ّن دس حَصُ ػلَم اختواػي ٍ اًؼاًي تاؿذ.  تَاًذ دس حَصُ ايي حَصُ ّن هي R&Dّا  فؼاليت

4- 

ّاي  فؼاليت

ػلوي ٍ فٌي 

هشتثي تا 
R&D 

هحؼَب  R&Dوٌتشل ويفيت، دس كَستي ايي هَاسد  هاًٌذ آصهَدى ٍ  R&Dّايي ػلوي ٍ فٌي هشتثي تا  فؼاليت

ّا اػاػا تشاي اّذاف هتفاٍت تا  اًدام ؿَد. اها اگش ايي فؼاليت R&Dّاي  ؿَد وِ دس ساػتا ٍ دس خذهت فؼاليت يه

R&D ،تشًاهِ سيضي ؿذُ تاؿذ  R&D ؿَد. هحؼَب ًوي   

ّا(،  ّا ٍ ػياػت تشًاهِ  گزاسي )هاًٌذ تحليل ّاي هشتَى تِ ػياػت هَاسدي هاًٌذ تؼت ٍ اػتاًذاسدػاصي، تشسػي-

 R&Dّاي  ّا ٍ پشداصؽ ٍ تحليل آًْا ٍ ًظايش آى دس كَستي وِ دس ساػتا ٍ يا تؼٌَاى تخـي اص پشٍطُ دآٍسي دادُگش

 ًيؼت. R&D  ّاي هؼوَل، ّا تشاي فؼاليت اػت ٍلي اًدام ايي فؼاليت R&Dاًدام ؿَد، 

 R&Dهختلف اػت ٍلي خذهات ثثت اختشاع تَػي هَػؼات  R&D ،R&Dّاي  ثثت اختشاع هشتثي تا پشٍطُ-

 ًيؼت.

ػٌدي  ؿَد. )اها اهىاى هحؼَب هي R&Dّاي پظٍّـي، اًدام ؿَد  تشاي تشسػي ػولي تَدى پشٍطُ ػٌدي وِ اهىاى-

 ًيؼت( R&Dگيشي دستاسُ اخشاي پشٍطُ تاؿذ،  ّاي هٌْذػي پيـٌْادي تا اػتفادُ اص فٌَى هَخَد لثل اص تلوين پشٍطُ

ػلَم  -5

اختواػي ٍ 

 اًؼاًي

اي اص ػٌلش ًَ تَدى يا سفغ اتْاهات ػلوي يا فٌي، هؼياس پزيشؽ يه پشٍطُ تؼٌَاى يه  ٍخَد لاتل هالحظِدس ايي حَصُ 

ّاي هفَْهي، سٍؽ ؿٌاختي ٍ يا تدشتي پشٍطُ هَسد  ، اػت. ايي ػٌلش هوىي اػت دس ّش يه اص تخؾR&Dفؼاليت 

َ تَدى يا سفغ اتْاهات ػلوي يا فٌي( داسًذ سا ّاي هشتثٌي وِ هاّيتي هؼوَلي )ٍ تذٍى ً ًظش ٍخَد داؿتِ تاؿذ. فؼاليت

تاؿٌذ يا تِ هٌظَس ووه  R&Dًاپزيشي اص يه پشٍطُ خاف  حؼاب وشد وِ تخؾ خذايي R&Dتَاى  فمي صهاًي هي

ًيؼتٌذ: گضاسؿات تفؼيشي  R&Dّاي هؼوَلي تَدُ ٍ  هثال هَاسد دس صيش حيٌِ فؼاليت اي اًدام ؿًَذ. تِ چٌيي پشٍطُ

ّاي هَخَد، اػتفادُ اص سٍؿْاي اػتاًذاسد دس  التلادي ًاؿي اص تغييش ػاختاس هالياتي تا اػتفادُ اص دادُدس هَسد اثشات 

 سٍاًـٌاػي تشاي گضيٌؾ واسوٌاى كٌؼتي ٍ آصهَدى ًاتَاًي خَاًذى دس وَدواى. 

آهَصؽ ٍ  -6

 واسٍسصي

ّاي  هٌالؼات ٍ دسيافت هـاٍسُّا ٍ ػويٌاسّا،  ّاي تخللي ًيشٍي اًؼاًي، ؿشوت دس وٌفشاًغ وليِ آهَصؽ-

 اػت. R&Dتاؿذ،  R&Dّاي  وِ دس ساػتاي اًدام فؼاليت  تخللي دس كَستي

ٍ ًظاست اػاتيذ تش ايي  R&Dّاي  ّاي داًـگاّي ٍ غيشداًـگاّي داًـدَياى دٍسُ دوتشي تش سٍي پشٍطُ پظٍّؾ-

ؿَد اها خَاًذى ٍ تلحيح  هيهحؼَب  R&Dهـخق،  R&Dّا ٍ هٌالؼات اػاتيذ دس ساػتاي يه پشٍطُ  پشٍطُ

 حؼاب ًوي ؿًَذ. R&D ّاي داًـدَياى تَػي اػاتيذ ًاهِ پاياى



وؼة  -7

داًؾ فٌي ٍ 

... 

وِ ساػتاي تَليذ هحلَالت خذيذ يا تٌَس اػاػي تْثَد يافتِ ٍ ّوچٌيي فشآيٌذّاي تَليذ خذيذ   هَاسد صيش دس كَستي

 ّؼتٌذ؛ R&Dيا تٌَس اػاػي تْثَد يافتِ، 

ّا ٍ ًْادّا دس  ٍ داًؾ فٌي اص ػايش تٌگاُ [10]ٍ اختشاػات ثثت ًـذُ، ليؼاًغ [9]ػتفادُ اص اختشاػات ثثت ؿذُاخز حك ا

   ػاصي آًْا دس تٌگاُ ّوشاُ تاؿذ. كَستي وِ تا تَهي

ّايي ًظيش تاصاسياتي )اص لثيل تغييشات دس ؿىل ظاّشي هحلَالت( ٍ ًَآٍسي  تزوش: ايي تٌذ ؿاهل ًَآٍسي دس حَصُ

 ؿَد.  ػاصهاًي سا ؿاهل ًوي

  فؼاليت -8

پـتيثاًي 
R&D 

اي تَدُ ٍ يا اص ًَع اداسي ٍ دفتشي تاؿٌذ دس كَستي  اي ٍ ساياًِ اگش فؼاليتي اص ًَع ػلوي ٍ فٌي ًظيش خذهات وتاتخاًِ

ؿًَذ ٍ  هحؼَب هي R&Dّاي )پـتيثاًي هؼتمين(  ًوايٌذ، فؼاليت فؼاليت هي R&Dوِ هٌحلشا هشتَى تشاي تخؾ 

ّاي  ؿَد. اها اگش فؼاليت هحؼَب هي R&Dّاي  واسوٌاى ٍ ّضيٌِّا تؼٌَاى تخـي اص  ّاي ايي فؼاليت واسوٌاى ٍ ّضيٌِ

ًيؼتٌذ  R&Dّاي هؼتمين  خضٍ ّضيٌِ  ّاي تٌگاُ اسايِ ؿًَذ )هاًٌذ وتاتخاًِ هشوضي ػاصهاى(، فَق، تشاي تواهي تخؾ

 ؿًَذ.  هحؼَب هي R&Dّاي ػشتاس  ّاي هشتًَِ آًْا تؼٌَاى ّضيٌِ ٍ ّضيٌِ

اًٌذ خذهات حول ٍ ًمل، ًگْثاًي، تْيِ غزا ٍ ًظايش آى فؼاليت پـتيثاًي غيشهؼتمين ّايي ه ػالٍُ تش ايي، فؼاليت

R&D ّاي هؼتمين  تَدُ ٍ خضٍ فؼاليتR&D ّاي  ّا، تؼٌَاى ّضيٌِ ّاي ايي فؼاليت ؿًَذ، ليىي ّضيٌِ هحؼَب ًوي

 ؿًَذ. هحؼَب هي R&Dػشتاس 

  

 

 :هٌاتغ ٍ هشاخغ

دػتَسالؼول يىؼاى پيـٌْادي ػاصهاى ّوىاسي ٍ تَػؼِ التلاد اسٍپا تشاي اسصياتي فؼاليتْاي ؛  OCED. (2002) ساٌّواي فشاػىاتي -1

 .. تشخوِ فشيثا ًيه ػيش، هشوض تحميمات ػياػت ػلوي وـَس؛2002تحميك ٍ تَػؼِ 

ّاي ًَآٍسي.  يش دادُ؛ سٌّوَدّاي ػاصهاى ّوىاسي التلادي ٍ تَػؼِ تشاي گشدآٍسي ٍ تفؼOECD (2005) (ساٌّواي اػلَ )ٍيشايؾ ػَم -2

 .تشخوِ فشيثا ًيه ػيش، هشوض تحميمات ػياػت ػلوي وـَس

(. آؿٌايي تا اًذاصُ گيشي تحميك ٍ تَػؼِ تشاػاع ساٌّواي فشاػىاتي. ًاظش ػلوي ػيذ ػشٍؽ لاهي ًَسي، دفتش 1390ػليضادُ, پشيؼا. ) -3

 .ػالهيهٌالؼات استثاًات ٍ فٌاٍسي ّاي ًَيي هشوض پظٍّؾ ّاي هدلغ ؿَساي ا

 (. ًتايح آهاسگيشي اص واسگاُ ّاي داساي فؼاليت تحميك ٍ تَػؼِ 1389هشوض آهاس ايشاى ) -4

 

5 - OECD. (2012). MEASURING R&D IN DEVELOPING COUNTRIES, Annex to the Frascati Manual. 

DSTI/EAS/STP/NESTI(2011)5/FINAL. 

 

 

  

 ّاي تحميك ٍ تَػؼِ  گيشي ّضيٌِ اًذاصُ -ب

 ّاي هٌاتك تا فْشػت فؼاليتْاي تحميك ٍ تَػؼِ( تاؿذ، تؼٌَاى ّضيٌِ) R&D ّاي ّاي صيش دس كَستي وِ دس ساػتاي اًدام فؼاليت ّضيٌِ

R&D اي ػالٍُ تش واسوٌاى ّوچٌيي چٌاًچِ واالّاي ػشهايِ .ؿًَذ هحؼَب هي R&D  تَػي ػايش واسوٌاى تٌگاُ ًيض هَسد اػتفاُ لشاس

 .هٌظَس ؿَد R&D اي ّاي ػشهايِ ، تؼٌَاى ّضيR&Dٌِفادُ واسوٌاى تگيشد، تِ ًؼثت اػت
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 تَهيح اخضاء ػشفلل

ّاي  ّضيٌِ

 خاسي

ّاي  ّضيٌِ

 واسوٌاى
R&D 

ّاي ؿاغالى تحميماتي اػت اػن اص  وِ ؿاهل ّضيٌِ R&Dّاي ًمذي ٍ غيشًمذي تِ واسوٌاى وليِ پشداخت

فٌي ٍ واسوٌاى )هاًٌذ اسايِ دٌّذگاى خذهات ػلوي ٍ  [1]ؿاغالى هحمك يا ؿاغالى پـتيثاًي هؼتمين

 تاؿذ. R&Dّاي ليؼت  تخؾ اداسي( وِ كشف فؼاليت

ّاي هشتَى تِ واس يا هضاياي ؿغلي هثل پاداؽ،  ّا ؿاهل حمَق ٍ دػتوضدّا ٍ ّوِ ّضيٌِ ايي پشداخت

هاليات تش حمَق ٍ   ّاي تاصًـؼتگي ٍ تاهيي اختواػي، پشداخت تِ كٌذٍق  اػتفادُ اص تؼٌيالت تاحمَق،

 غيشُ اػت.

ّاي ػشتاس ؿاهل پشداختي ًمذي ٍ غيشًمذي تِ ؿاغالى پـتيثاًي غيشهؼتمين )تخؾ خذهاتي، حول  يٌِّض

)هاًٌذ وتاتخاًِ ػاصهاى يا  R&Dٍ ًمل، حفاظت( ٍ ّضيٌِ دسيافت خذهات اص ؿاغالى تيشٍى اص تخؾ 

ّاي  فؼاليت ّا هاًٌذ آب، تشق، گاص، حول ٍ ًمل ٍ غيشُ وِ كشف اداسات هشوضي ػاصهاى( ٍ ػايش ّضيٌِ

 تاؿذ. R&Dليؼت 

ّاي  ّضيٌِ

 هلشفي

  ّاي اٍليِ، ّضيٌِ ػاخت ًوًَِ  ّا، اي هاًٌذ وتاب، اؿتشان وتاتخاًِ خشيذّاي غيشػشهايِ  ؿاهل ّضيٌِ

ّاي  ّا، آهَصؽ ّاي اخز هـاٍسُ حيَاًات آصهايـگاّي ٍ ...(، ّضيٌِ  هلضٍهات آصهايـگاّي )هَاد ؿيويايي،

ػلوي ٍ فٌي )هاًٌذ خذهات آصهايـگاّي( وِ دس ّوِ ايي هَاسد تايذ كشف  تخللي، دسيافت خذهات

 تـَد. R&Dّاي ليؼت  فؼاليت

 ّا ػايش ّضيٌِ

  R&Dهٌاتك تا ليؼت  R&Dّاي  ّاي ثثت اختشاع پشٍطُ ّضيٌِ

 [2]ّاي كٌؼتي ّضيٌْْاي ثثت ًشح

ّاي  ّضيٌِ

 اي ػشهايِ
R&D 

صهيي ٍ 

 ػاختواى

ّاي  ّاي آصهايـي( ٍ ّضيٌِ ػاختواى ْا ٍ واسخاًِهىاى آصهايـگاّ  ّاي آصهايؾ، صهيي )تؼٌَاى ًوًَِ صهيي

 ّا اػت.  ػاختِ يا خشيذاسي ؿذُ ٍ ّويٌٌَس اكالحات اػاػي ٍ تؼويش ٍ تغييش ايي ػاختواى

اتضاس ٍ 

تدْيضات ٍ 

 افضاس ًشم

 ؿاهل:

ات اي داسًذ هاًٌذ واهپيَتش ٍ تدْيض اتضاس ٍ تدْيضات وِ هلشفي ًيؼتٌذ ٍ هاّيت واالّاي ػشهايِ -الف 

 آصهايـگاُ 

ؿَد اها  اػتفادُ هي R&Dًشم افضاس ساياًِ وِ خذاگاًِ لاتل تـخيق اػت ٍ تشاي اخشاي فؼاليتْاي  -ب

ّاي  اػت دس تخؾ ّضيٌِ R&Dًشم افضاسي وِ تشاي هحاػثات خَد پشٍطُ ًشاحي ؿذُ ٍ تخـي اص پشٍطُ 

 خاسي دسج هي ؿَد.

وؼة داًؾ 

 فٌي ٍ...

ػتاي تَليذ هحلَالت خذيذ يا تٌَس اػاػي تْثَد يافتِ ٍ ّوچٌيي فشآيٌذّاي وِ سا  هَاسد صيش دس كَستي

 ّؼتٌذ؛ R&Dتَليذ خذيذ يا تٌَس اػاػي تْثَد يافتِ، 

ّا  ٍ داًؾ فٌي اص ػايش تٌگاُ [4]ٍ اختشاػات ثثت ًـذُ، ليؼاًغ [3]اخز حك اػتفادُ اص اختشاػات ثثت ؿذُ

 ٍ ًْادّا

لَالت( ٍ ّايي ًظيش تاصاسياتي )اص لثيل تغييشات دس ؿىل ظاّشي هح تزوش: ايي تٌذ ؿاهل ًَآٍسي دس حَصُ

 ؿَد. ًَآٍسي ػاصهاًي سا ؿاهل ًوي
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 :پيَػت ػِ

 تٌياى  ّاي داًؾ ّاي پـتيثاًي دس ؿشوت ّاي اكلي )غيش پـتيثاًي( ٍ فؼاليت فْشػت فؼاليت

  

 فؼاليت ّاي پـتيثاًي فؼاليت ّاي اكلي )غيش پـتيثاًي( 

فؼاليت ّاي هذيشيت اسؿذ اص خولِ: تشًاهِ سيضي     .1

  ساّثشدي

 سيضي تَليذ ٍ هذيشيت پشٍطُ  تشًاهِ    .2

ػوليات تَليذ ٍ پشداصؽ ٍسٍدي ّا تِ هٌظَس     .3

 تثذيل تِ هحلَل 

استثاى تا تاهيي وٌٌذگاى )اص خولِ: ؿٌاػايي،     .4

هزاوشُ ٍ اسصياتي تاهيي وٌٌذگاى ٍ تذٍيي تشًاهِ 

 ّاي خشيذ( 

هزاوشات  ّا، اًدام تاصاسياتي تشاي فشٍؽ، اخز پشٍطُ    .5

 سيضي هـتشياى  ٍ تشًاهِ

   تحميك ٍ تَػؼِ    .6

، تؼت، وٌتشل [1]آصهايؾ، ػاخت ًوًَِ اٍليِ    .7

 ويفيت 

 تاهيي هالي ٍ خزب ػشهايِ تشاي ًشحْا     .8

 اسائِ خذهات آهَصؿي تِ هـتشياى     .9

 اسصياتي ٍ هٌالؼات اهىاى ػٌدي            .10

 خذهات تخللي پغ اص فشٍؽ            .11

ذيشيت فٌاٍسي اص خولِ اسصياتي، پيؾ ه           .12

تيٌي، ليوت گزاسي، اًتمال ٍ تداسي ػاصي 

    فٌاٍسي

 هٌاتغ اًؼاًي، اص خولِ: خزب، آهَصؽ، پاداؽ ٍ استماء     .1

 هالي ٍ حؼاتذاسي     .2

 حشاػت ٍ ًگْثاًي     .3

 فٌاٍسي اًالػات ٍ پـتيثاًي ؿثىِ     .4

 اًثاس ٍ وٌتشل هَخَدي     .5

 تؼويشات ٍ ًگْذاسي ػوَهي     .6

 سٍاتي ػوَهي ٍ تثليغات ػوَهي     .7

 واسپشداصي ٍ خشيذ تدْيضات ٍ هَاد اٍليِ ٍ هلضٍهات اداسي     .8

 اهَس حمَلي     .9

 خذهات گوشوي ٍ تاصسگاًي            .10

 اهَس خذهاتي اص خولِ ًظافت، آتذاسخاًِ            .11

 ٌذي اًدام تؼتِ ت           .12

 تَصيغ هحلَالت ٍ ػاصهاى دّي ؿثىِ تَصيغ            .13

، اص خولِ: [2]فؼاليت ّاي هشتَى تِ ػالهت، ايوٌي ٍ هحيي صيؼت           .14

اسصياتي اثشات صيؼت هحيٌي هحلَالت، اسصياتي سيؼه ّاي آيٌذُ ٍ 

 سػيذگي تِ ؿىايات 

هذيشيت داًؾ اص خولِ هؼتٌذ ػاصي داًؾ، ايداد ؿثىِ ّاي            .15

   خلك ٍ اؿاػِ داًؾ. داًـي تشاي

  

 :پيَػت چْاس

 ّا دػتَسالؼول تشسػي ػَءػاتمِ ؿشوت

 

ّا(، اص ؿوَل تشسػي دس لالة  تؼْيالت هالي ٍ حوايت)اًذ  ّايي وِ ػَءػاتمِ ٍ تخلفات هىشس دس ػول تِ تؼْذات خَد داؿتِ ؿشوت -1هادُ

   .تاؿٌذ خاسج هي« تٌياى ّاي داًؾ ًاهِ تـخيق ؿشوت آييي»

 

اًذ، دس اختياس واسگشٍُ  اػواي واسگشٍُ، هـخلات ؿشوتْايي سا وِ دس تؼاهل تا آًْا، اص اًدام تىاليف لاًًَي ٍ تؼْذات خَدداسي وشدُ -2هادُ

  .دٌّذ لشاس هي

ج ٍ دس ّاي داساي ػَء ػاتمِ سا اػتخشا كٌذٍق ًَآٍسي ٍ ؿىَفايي اص ًشيك اخز اًالػات اص ػايش ًْادّاي هالي، ػاتمِ هالي ؿشوت :تثلشُ
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  .دّذ اختياس واسگشٍُ لشاس هي

 

ّاي الصم سا دسيافت داسد. دتيشخاًِ واسگشٍُ  تَاًذ اص ػايش هشاخغ ريشتي ًيض اػتؼالم دس كَست تـخيق واسگشٍُ، دتيشخاًِ واسگشٍُ هي -3هادُ

  .تَاًذ تشاي ايي هٌظَس اص واسگضاس يا واسگضاسى هؼتوذ ٍ كاحة كالحيت اػتفادُ ًوايذ هي

 

  .گيشي ًْايي سا اًدام خَاّذ داد دس كَست اػتشام ؿشوتْا، واسگشٍُ )يا وويتِ واسؿٌاػي( تشسػي ٍ تلوين -4هادُ

 

تٌياى تَدى  ّا(، تاييذيِ داًؾ تؼْيالت هالي ٍ حوايت)تٌياًي وِ تخلفات هىشس دس ػول تِ تؼْذات خَد داؿتِ تاؿٌذ  ؿشوتْاي داًؾ -5هادُ 

 .ؿَد آًْا لغَ هي

 

  .اص گزؿت ؿؾ هاُ اص اخشاي ايي دػتَسالؼول، اكالحات ٍ ًىات تفليلي الصم اص ػَي واسگشٍُ هلَب ٍ اهافِ ؿَدپغ  -6هادُ 

 

  
  اًالػات تواع 
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