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چکیده                   

همبلِ فَق ثش آى اػت تب ثب تجییي صًزیشُ هب ثیي خاللیت، ًَآٍسی ٍ فٌبٍسی، ًمؾ تزبسی ػبصی فٌبٍسی سا دس تحمك اّذاف ػلوی 
 سكذ ًوبیذ لزا ثب اػتفبدُ اص هذل حبضش ایي ًتیزِ حبدث ؿذ 1404 فٌبٍسی ػٌذ چـن اًذاص روَْسی اػالهی ایشاى دس ػبل –

کِ ثبیؼتی ثش تجذیل خاللیت ٍ ًَآٍسی ثِ فٌبٍسی ٍ هحلَل هتوشکض گشدیذ تب ثتَاى اص داًؾ تَلیذ ؿذُ ثِ ثْتشیي ؿکل اػتفبدُ 

. ثغَسیکِ سٍیکشد تؼذاد صیبدی اص کـَسّب ثِ خلَف کـَسّبی پیـشفتِ ٍ تَػؼِ یبفتِ ّویي سًٍذ اػت. کشد

.  سند چشم انداز– تجاری سازی فناوری – نوآوری –فناوری - خالقیت : واژگان کلیدی                 

 

 مباني نظری خالقیت
خاللیت، ثزس »ثِ توخیل هی تَاى گفت  .خاللیت ػجبست اػت اص لذست اًذیـِ ًَ، دسخـؾ یک اًذیـِ، ثَرَد آهذى ًظش ٍ ایذُ

. سٍی ؿبخِ ای اص ؿزشُ ی داًؾ کْي ؿکل هی گیشد« ثش اػبع رْؾ تکبهلی» كفبت اسحی ایي داًِ . «دسخت داًؾ اػت

ّش چِ . خاللیت، آفشیٌؾ آهیضُ ای ثذیغ ثشای حل تٌبلضبت، دس لبلت یک ایذُ اػت کِ خبسد اص هحذٍدُ ی رَاة هَرَد لشاس داسد

خاللیت تَاًبیی آفشیٌؾ ایذُ ّبی رذیذ ٍ کـف ساُ ّبی ًَیٌی ثشای . داهٌِ ی تٌبلض ثیـتش ثبؿذ، ًتیزِ ی فشآیٌذ خالق تش اػت

                                                

. ػضَ ثبؿگبُ پظٍّـگشاى رَاى، داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى هشکضی، ػلَم التلبدی داًـزَی کبسؿٌبػی اسؿذ. .1

.  ػلَم سٍاًـٌبػی، داًـگبُ ػالهِ عجبعجبییداًـزَی کبسؿٌبػی اسؿذ. 2
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، افشاد صهبًی ثِ یک سؿتِ خذهت هی کٌٌذ «لیَثبست»ٍ « اػتشًجشگ»عجك ًظشیِ خاللیت [ .3]ًگشؽ ثِ هـکالت ٍ فشكت ّبػت 

ثِ ػجبست دیگش، آًبى اًذیـِ ّبیی سا کِ ضؼیف . کِ دس سؿتِ ای اص اًذیـِ ّب ثب لیوت پبییي هی خشًذ ٍ ثب لیوت ثبال هی فشٍؿٌذ

تذٍیي ؿذُ ٍ ًبآؿٌب یب ًبؿٌبختِ اًذ ٍلی اص تَاى سؿذ ثبلمَُ ثشخَسداسًذ هی خشًذ یب اتخبر هی کٌٌذ، ػپغ سٍی آى ّب ػشهبیِ 

گزاسی خاللبًِ اًزبم هی دٌّذ ٍ پیؾ اص آى کِ ثِ اًذیـِ ّبی رذیذ ًب ؿٌبختِ ثب تَاى سؿذ ثبلمَُ ثشًٍذ، آى ّب سا ثلَست فشآٍسدُ 

اٍل، تَاًبیی ّبی رٌّی الصم ثشای دیذى : عجك ایي ًظشیِ، خاللیت ثِ تأحیش هتمبثل ؿؾ ػبهل ًیبص داسد.ّبی خالق تَػؼِ هی دٌّذ

دٍم، داًؾ . هؼبئل ثِ ؿیَُ ًَیي ٍ تـخیق هؼبئلی کِ اسصؽ پیگیشی سا داسًذ ٍ تَاًبیی لجَالًذى اًذیـِ ّبی خَد ثِ دیگشاى اػت

ػَم، تَاى اًذیـیذى ثِ ؿیَُ ای ًَیي دس هَسد سٍؽ هؤحش حل هؼئلِ ٍ . کبفی دس آى سؿتِ ثشای حشکت ثِ رلَ سا هی علجذ

چْبسم، هؼتلضم داؿتي ؿخلیتی ثب . (تلَیش دس هَسد رضییبت)ٍ ًیض تفکش هکبًی  (دس تلَیش ثضسگ)اًذیـیذى ثِ كَست کلی 

پٌزن، اًگیضؽ راتی ثشای . هـخلِ خغشرَیی حؼبع ٍ سیؼک پزیشی  خَدکبسآهذی ٍ تحول دس ثشاثش ًبهغوئي ثَدى ٍ اثْبم اػت

 [2]. ؿـن، یک هحیظ حوبیت کٌٌذُ کِ دس آى سؿتِ پبداؽ دادُ ؿَد. کبسکشدى دس یک سؿتِ

 

  اهمیت نوآوری و بررسي مفاهیم آن
خَد ثب تفبٍت لبئل « ًظشیِ تَػؼِ التلبدی»ٍی دس کتبة .  سا ثِ هٌضلِ اػتمشاس کبسکشدّبی ًَ دس تَلیذ هی داًذنوآوری« ؿَهپیتش»

ؿذى ثیي اختشاع ٍ ًَآٍسی هؼتمذ اػت کِ فشایٌذ ًَآٍسی ٍ اثذاع هشحلِ کبسثشد اختشاع هی ثبؿذ ٍ ًِ تٌْب ثِ اًذاصُ خَد اخــــتشاع 

دس ٍالغ هختشع چگًَگی فٌی ٍ ػلوی ػمبیذ ًَ سا اسائِ هی دّذ ٍ . داسای اّویت اػت ثلکِ ًیبص ثِ رؼبست ٍ هخبعشُ پزیشی ًیض داسد

ثِ کبسثشد تزبسی ٍ التلبدی ػمبیذ ًَ  نوآور تَاًبیی سّجشی التلبدی ثشای هؼشفی ػمبیذ ًَ ٍ سٍؽ ّبی ًَ سا ثِ ثبصاس ًذاسد دس حبلیکِ

لزا دس غیبة ایي افشاد کِ اػتؼذادّبی ًَآٍسی، . هی پشداصد ٍ ٍظیفِ اكلی آى اسائِ ػمبیذ ٍ سٍؽ ّبی ًَ ثشای هحلَل ٍ تَلیذ اػت

. اثتکبس پیگیشی فشكت ّبی رذیذ، تَاًبیی ػبصهبًذّی ٍ ًیض اًگیضُ اػتفبدُ اص اثذاػبت سا داسًذ، تَػؼِ التلبدی تحمك ًوی یبثذ

 ًَآٍساى ثب خلــَكیبت ٍ ٍیظگیْبیی ًظــیش سیؼـک  خَد ثیبى هی کٌذ کِچرخه های نوآوری ثب اػتفبدُ اص «ؿَهپیتش»ثٌبثشایي 

ی، لذست خاللیت صیبد ٍ پزیشی، اًؼغبف پزیشی، تفکش ساُ ثشدی، دٍس اًذیـی، ًیبص ثِ کؼت هَفمیت، حغ ثشتشی رَیی، حجبت ًبپزیش

 هؼشفی کبالّبی رذیذ، ؿیَُ ًَیي تَلیذ، ثبصاسّبی رذیذ، هٌبثغ ٍ هَاد  سا داسًذ ٍ ثب اػتفبدُ اص پٌذ سٍؽتَاًبیی اػتفبدُ اص فشكت ّب

 ثش اػبع ایي . صهیٌِ ایزبد ربهؼِ ای ًَ ٍ تَػؼِ یبفتِ سا فشاّن هی آٍسًذ، ًَآٍسی ًوَدُ ٍاٍلیِ تبصُ، ٍ ػبصهبى ٍ تـکیالت رذیذ

 ثش اّویت في آٍسی تأکیذ داسد ٍ تشکیت خاللبًِ هٌبثغ سا ثِ ػٌَاى  نوآوری شومپیتری.، هٌجغ ایزبد اسصؽ اػتخالقیتًظشیِ، 

ثِ ػجبست دیگش، ایي تشکیت خاللبًِ ثبػج ایزبد دگشگًَی دس ثبصاس ٍ . ؿبلَدُ هحلَالت ٍ سٍؽ تَلیذ رذیذ هَسد تَرِ لشاس هی دّذ

 [1]. كٌؼت ؿذُ ٍ اص ایي عشیك ثبػج تَػؼِ التلبدی هی ؿَد

، خاللیت هتزلی ؿذُ ٍ ثِ هشحلِ ػول سػیذُ اػت، ثِ ػجبست دیگش ًَآٍسی اًذیـِ خالق تحمك در نهایت منظور از نوآوری

 هحلَل کشدى تزبسی ٍ هؼشفی- 1 :ؿَد هی ظبّش  ثِ پٌذ كَست نوآوری.یبفتِ اػت کِ ثِ ثْجَد فشایٌذّب ٍ فشاٍسدُ ّب هٌزش ؿَد

 فشایٌذ دس اػبػی ثْجَد یب رذیذ تَلیذ فشایٌذ هؼشفی- 2. هَرَد خذهبت ٍ هحلَالت کبسثشد دس اػبػی ثْجَد یب رذیذ خذهت یب

 ایزبد -5. ٍسٍدی ّب دیگش ٍ تزْیضات اٍلیِ، هَاد هبًٌذ کٌٌذُ تبهیي رذیذ هٌبثغ تَػؼِ -4.رذیذ ثبصاس ایزبد- 3. هَرَد کبسی ّبی

 .ػبصهبًی ٍ كٌؼتی ػبختبسّبی دس اػبػی تغییشات
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فناوری و تجاری سازی فناوری 
ثشای ایٌکِ تؼبهالت خاللیت ٍ ًَآٍسی سا ثشسػی ًوبیین ٍ تأحیش گزاسی آى سا دس تَلیذ ػلن ٍ ؿکَفبیی ػلوی سكذ ًوبیین، ثِ ًبچبس 

. هی ثبیؼت کِ فٌبٍسی ٍ سًٍذ تزبسی ػبصی فٌبٍسی سا هَسد ثشسػی لشاس دّین

 

فناوری 
 (ٍ ًِ هیضاى ػشهبیِ فیضیکی) ثی ؿک دس ّضاسُ ػَم هْوتشیي اختالف ثیي دسآهذ کـَسّب ٍ دلیل سؿذ التلبدی کـَسّب سا فٌبٍسی 

. پغ هغبلؼِ ٍ ػیبػتگزاسی دس ایي صهیٌِ، ثیؾ اص پیؾ رلَُ هی ًوبیذ. تَریِ هی کٌذ

فٌبٍسی ّوَاسُ دس خلك حشٍت ثشای کـَسّب ًمؾ اػبػی داؿتِ ٍ ػغح اػتبًذاسد ٍ کیفیت صًذگی هشدم سا ثِ ؿذت تحت 

تأحیش لشاس دادُ اػت، الجتِ الصم ثِ رکش اػت کِ تَلیذ حشٍت، هفَْهی فشاتش اص تَلیذ پَل ٍ ؿبهل ػَاهلی هبًٌذ سفبُ ثیـتش، کـف ٍ 

اػتفبدُ هؤحش اص هٌبثغ، حفظ هٌبثغ عجیؼی، افضایؾ ػشهبیِ فکشی ٍ ػبیش ػَاهل تأحیشگزاس دس افضایؾ اػتبًذاسد ٍ کیفیت صًذگی 

[ 1]. اػت

فٌبٍسی ثِ تٌْبیی ػبهل خلك حشٍت ًیؼت، ثلکِ اػتفبدُ هؤحش ٍ هٌبػت اص آى اػت کِ ثبػج خلك حشٍت هی ؿَدفٌبٍسی ٍ ثِ 

ایذُ ای کِ ظَْس هی کٌذ ٍ سؿذ ٍ . ًَآٍسی کِ ایزبد ؿذُ ٍ دس لفؼِ ّب ًگْذاسی هی ؿَد، ثِ خلك اسصؽ هٌزش ًخَاّذ ؿذ تجغ آى

اػتفبدُ اص . تَػؼِ هی یبثذ، ٍلی ثِ هشحلِ ػول ًوی سػذ، حتی اگش حجت ّن ؿَد، ًوی تَاًذ هٌبفغ ٍ دػتبٍسدّبی هبلی داؿتِ ثبؿذ

 [1]. فٌبٍسی تزبسی ؿذُ ثشای سػیذى ثِ اّذاف ساّجشدی یب ػولیبتی ثٌگبُ، هی تَاًذ ثِ خلك حشٍت ثیٌزبهذ

 

تجاری سازی فناوری 
تزبسی ػبصی فٌبٍسی هجتٌی ثش سفغ ًیبصّبی هَرَد ثبصاس ثشای آى هحلَل ثَدُ ٍ هی تَاى ثبصاس رذیذی خلك یب ثِ ؿکلی ًَیي تش ثِ 

پغ چشایی ؿکل گیشی آهَصؽ، تحمیك، تَػؼِ ٍ ًَآٍسی، اغلت ًبؿی اص ًیبصّبی هَرَدُ دس ثبصاس . استمبی ثبصاسّبی لجلی ثیٌزبهذ

تزبسی ػبصی فٌبٍسی ثشای تجذیل کبال یب خذهبت لبثل اػتفبدُ ٍ اسائِ ٍ اًتـبس آى دس ػغح ربهؼِ، ًیبصهٌذ تحمیك ٍ . ثَدُ ٍ ّؼت

.  تَػؼِ، خاللیت ٍ ًَآٍسی، هٌبثغ خغش پزیش ٍ صًزیشُ ای اص فؼبلیت ّب ٍ الذاهبت هتؼذد ٍ هختلف اػت

اهب ایي صًزیشُ دس لبلت تزبسی ػبصی فٌبٍسی دس چِ پشٍػِ ای ػول هی ًوبیذ؟ 

ثشای پبػخ ثِ ایي پشػؾ ثبیذ ثجیٌین ثِ ساػتی هحتَای ثبعٌی آهَصؽ، تحمیك ، تَػؼِ ٍ ًَآٍسی چیؼت ٍ استجبط آًْب ثب 

ثکذیگش چگًَِ اػت؟ 

تحمیك یب پظٍّؾ، فشآیٌذی اػت کِ عی آى پَل . آهَصؽ، اًتمبل داًؾ یب هْبست اص ؿخق ثِ اؿخبف یب اؿخبف دیگش اػت

تَػؼِ، تضسیك فٌبٍسی ثِ ثِ خغَط تَلیذ ثشای ثمب ٍ صًذُ هبًذى ّش . تَلیذ ّش داًؾ ًیبصهٌذ ّضیٌِ اػت. ثِ داًؾ تجذیل هی ؿَد

ٍ هٌظَس اص ًَآٍسی ثِ کبسثشدى ایذُ ّبی ػَدآٍس رذیذ دس ثبصاس کؼت ٍ کبس، ثِ هٌظَس تَلیذ حشٍت ٍ  [4]. هزوَػِ هحؼَة هی ؿَد

.  خلك اسصؽ اػت

، ػپغ داًؾ تَلیذ ؿذُ سا دس آصهبیـگبُ ثِ فٌبٍسی تجذیل هی ًوبیین؛ تب (تحمیك)دس اثتذا داًؾ سا دس داًـگبُ تَلیذ ًوَدُ 

ایي هشحلِ فمظ پَل ّضیٌِ ؿذُ ثشای ایٌکِ داًؾ سا ثِ فٌبٍسی تجذیل ًوبیین؛ اهب ثؼذ اص آى، فٌبٍسی سا ثِ ثبصاس ػشضِ ًوَدُ ٍ اص ثبصاس 

ثبصخَسدی گشفتِ، ثش اػبع آى ثبصخَسد ٍ ًیبص ثبصاس ثِ آى فٌبٍسی، ثحج ًَآٍسی پیؾ هی آیذ کِ هحلَل سا تکویل ًوَدُ ٍ ثشای 
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هٌظَس اص ًَآٍسی ثِ کبس ثشدى ایذُ ّبی رذیذ ػَد آٍس رذیذ دس ثبصاس کؼت ٍ کبس، ثِ هٌظَس . (تَػؼِ)تَلیذ اًجَُ سٍاًِ ثبصاس هی کٌذ 

. دس ایي هشحلِ چٌذ ثشاثش ّضیٌِ اٍلیِ، دسآهذ ػبیذ هب خَاّذ گشدیذ [1]تَلیذ حشٍت ٍ خلك اسصؽ اػت 

 

مفاهیم و تعامالت فناوری و شکوفایي علمي 
. ثشای ثْشُ هٌذی ثیـتش اص ػلن ٍ داًؾ ثـشی کِ ثِ اػتخش داًؾ تؼجیش هی ؿَد، الصم اػت ثِ تؼبهالت ػلن ٍ فٌبٍسی اؿبسُ ؿَد

داًؾ ػلوی . رْبى، ّؼتی ٍ توبم هَرَدات هٌزش هی ؿَد (ثٌیبدی)ػلن ؿٌبخت لَاًیي عجیؼت اػت ٍ ثِ کـف داًؾ پبیِ ای 

ٌّگبهی کِ داًؾ دس صًذگی سٍصهشُ هَسد اػتفبدُ لشاس . كشف ًظش اص ایٌکِ ثِ کبس ثیبیذ یب خیش، پذیذُ ّبی ثؼیبسی سا دس ثش هی گیشد

  اػت؛ اهب دس فٌبٍسی، ّذف اکتشافات علميٌّگبهی کِ اص ػلن ثحج هی ؿَد، هٌظَس. هی گیشد؛ ثِ حَصُ فٌبٍسی ٍاسد هی ؿَد

 اختشاػبت ٍ اکتـبفبت ػلوی هی تَاًٌذ ثِ. ایي دٍ ثِ دلیل تأحیشگزاسی ثش ّن ثب یکذیگش هشتجظ ّؼتٌذ.  اػتنوآوری تکنولوژیک

، اتصال علم و فناوری به بازار.  فشاّن هی کٌذ اکتـبفبت ػلوی رذیذ هٌزش ؿًَذ، فٌبٍسی ّبی ًَ ًیض صهیٌِ سا ثشایًَآٍسی ّب

ّوچٌیي هی تَاًذ ًَآٍسی . ثبصاس هی تَاًذ ًَآٍسی سا خشیذاس ثبؿذ یب آى سا ًبدیذُ اًگبسد. صًذگی اًؼبى ّب سا تحت تأحیش لشاس هی دّذ

ثب تَرِ ثِ لجشیض ؿذى اػتخش داًؾ، . رذیذ سا تـَیك کٌذ ٍ ؿذیذاً ثِ دًجبل اکتـبفبت ػلوی رذیذ ثشای پبػخگَیی ثِ ًیبصّب ثبؿذ

ثشای . ، تؼبدل سا ایزبد کشدنوآوری و بازاراکتـبفبت ػلوی ٍ حتی اختشاػبت هتَسم ؿذُ، پغ ثبیذ ثب توشکض ثش ثمیِ حلمِ ّب یؼٌی 

ایي هذل دس ٍالغ هذل اكلی همبلِ ثشای ؿکل گیشی ؿکَفبیی ػلوی اص . تَضیح ثیـتش ثِ هذل تؼبهلی اص ػلن ٍ فٌبٍسی دلت ًوبییذ

ؿکل ریل تؼبهالت پیچیذُ دیٌبهیک هیبى ػلن ٍ فٌبٍسی سا ًـبى . هحل ایزبد فٌبٍسی اص عشیك تؼبهل خاللیت ٍ ًَآٍسی هی ثبؿذ

دس ایي هذل ًیض ثب تَرِ ثِ ایٌکِ اػتخش داًؾ ٍ . ّوبى عَس کِ دیذُ هی ؿَد؛ فٌبٍسی صهیٌِ ػبص ؿکل گیشی آى هی ثبؿذ. هی دّذ

هتوشکض گشدیذ تب  (ؿکَفبیی ػلوی) ثِ فٌبٍسی ٍ هحلَل  خالقیت و نوآوریػشضِ ػلن ثِ اٍد خَد سػیذُ اػت؛ ثبیذ ثش تجذیل

سٍیکشد تؼذاد صیبدی اص کـَسّب ثِ خلَف کـَسّبی پیـشفتِ ٍ تَػؼِ . ثتَاى اص داًؾ تَلیذ ؿذُ ثِ ثْتشیي ؿکل اػتفبدُ کشد

[ 5 ].یبفتِ ّویي سًٍذ اػت
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سند چشم انداز بیست ساله ایران و جایگاه تجاری سازی فناوری 

 عشاحی گشدیذُ هْوتشیي ػٌذ تَػؼِ ای ٍ دس 1404چـن اًذاص ثیؼت ػبلِ ًظبم روَْسی اػالهی ایشاى کِ ثشای افك ػبل 

: دس ایي ػٌذ آهذُ اػت. ٍالغ ػٌذ ثبالدػتی ثشًبهِ ّبی تَػؼِ کـَس ثِ ؿوبس هی سٍد

ثب اتکبل ثِ لذست الیضال الْی ٍ دس پشتَ ایوبى ٍ ػضم هلی ٍ کَؿؾ ثشًبهِ سیضی ؿذُ ٍ هذثشاًِ روؼی ٍ دس هؼیش تحمك  "

ایشاى کـَسی اػت تَػؼِ یبفتِ ثب ربیگبُ اٍل التلبدی ػلوی ٍ فٌبٍسی : آسهبًْب ٍ اكَل لبًَى اػبػی ، دس چـن اًذاص ثیؼت ػبلِ 

 ".دس ػغح هٌغمِ ثب َّیت اػالهی ٍ اًمالثی، الْبم ثخؾ دس رْبى اػالم ٍ ثب تؼبهل ػبصًذُ ٍ هَحش دس سٍاثظ ثیي الولل

ٍ ثشای ربهؼِ ایشاًی ثشخی ٍیظگیْب سا ثشؿوشدُ اػت کِ آى دػتِ اص ٍیظگیْب کِ دس حَصُ آیٌذُ ًگبسی تکٌَلَطی اػت، 

: ػجبستٌذ اص

 .ثشخَسداس اص داًؾ پیـشفتِ، تَاًب دس تَلیذ ػلن ٍ فٌبٍسی، هتکی ثش ػْن ثشتش هٌبثغ اًؼبًی ٍ ػشهبیِ ارتوبػی دس تَلیذ هلی• 

ؿبهل آػیبی هیبًِ، لفمبص، )دػت یبفتِ ثِ ربیگبُ اٍل التلبدی، ػلوی ٍ فٌبٍسی دس ػغح هٌغمِ ی آػیبی رٌَة غشثی • 

ثب تبکیذ ثش رٌجؾ ًشم افضاسی ٍ تَلیذ ػلن، سؿذ پشؿتبة ٍ هؼتوش التلبدی، استمبء ًؼجی ػغح  (خبٍسهیبًِ ٍ کـَسّبی ّوؼبیِ

[ 4 ]" .دسآهذ ػشاًِ ٍ سػیذى ثِ اؿتغبل کبهل

 ثکبسگیشی ػلَم

 فٌبٍسی

 داًؾ رذیذ

ظشفیت ّبی 

 رذیذ

 ػَاالت رذیذ

 ػلن ٍ داًؾ

 تمبضبی فْویذى

 هٌْذػی

ًَآٍسی  خاللیت ٍ  
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ثب تَرِ ثِ تؼبسیف فَق، رْت دػتیبثی ثِ لذست ثشتش ػلوی ٍ فٌبٍسی، ٍ حتی لذست ثشتش التلبدی، دس اهش تحمیك ٍ پظٍّؾ 

 .ثِ ًظش هی سػذ، ًضدیک تشیي ٍ کبساتشیي ساُ هوکي، تزبسی ػبصی فٌبٍسی هی ثبؿذ

 

نتیجه گیری 
ثی ؿک ًیل ثِ لذست ثشتش ػلوی ٍ فٌبٍسی ٍ التلبد هتکی ثش ػلن، ساّجشد توبم کـَسّبی تَػؼِ یبفتِ ثَدُ ٍ اکٌَى ًیض کـَسّبی 

. دس حبل تَػؼِ ثش ایي ثبٍس سػیذُ اًذ کِ تٌْب ساُ پیـشفت ٍ تشلی آًْب، تَػل ثِ ػلن دس توبم اثؼبد صًذگی ارتوبػی ؿْشًٍذاى اػت

 اهشی ثغ دؿَاس ٍ ساّی پش فشاص ٍ ًـیت اػت، 1404اهب سػیذى ثِ ؿکَفبیی ػلوی ٍ لذست اٍل ػلوی دس ػغح هٌغمِ دس ایشاى 

ثذیْی اػت لجل اص آًکِ دس ایي هؼیش گبم ثشداسین ؿبیؼتِ اػت کِ آى سا سكذ ًوَدُ ٍ ػپغ ثْتشیي ساُ سا ثشای سػیذى ثِ اى 

» گزس اص هؼیش خاللیت ٍ ًَآٍسی ثْتشیي هؼیش ثشای سػیذى ثِ ؿکَفبیی ػلوی اػت، دس ایي ثیي ثب ٍاطُ ای ثِ ًبم . اًتخبة ًوبیین

ًیض سٍ ثِ سٍ خَاّین ؿذ، لزا دس همبلِ فَق پغ اص ؿٌبػبیی ایي هؼیش ٍ چگًَگی تؼبهل فٌبٍسی ثب ػلن، ساُ سا ثشای سػیذى « فٌبٍسی

ثِ ؿکَفبیی ػلوی رْت ثْشُ ثشداسی هَسد ؿٌبػبیی لشااس دادُ، اهیذ اػت کِ لذهی ّش چٌذ کَچک ٍلی هؤحش دس رْت اػتالی 

. ایشاى اػالهی ثبؿذ
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