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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرايش هايش، به منزله ی يکی از پرطرف دارترين 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی از کتب و جزواتی هستند که طی 
سالیان متمادی چنان که بايد تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
اين، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، بايد 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی محتوای آنها از 
يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 
يادگیری  تسريع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترين  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
منّصه ی ظهور  به  پیش  از  بیش  علمی،  اين حوزه ی  در  را  شايستگی های خود 

برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدير مسئول انتشارات چتر دانش
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۶  نشر چتر دانش

The Contracting Parties,
 طرفهای متعاهد،

Desiring to contribute to better understanding and 
co-operation among States for their mutual benefit on 
the basis of respect for their sovereignty and equality,

در جهت  دولت ها  بين  بهتر  و همکاری  تفاهم  در  به مشارکت  تمایل   با 
منافع مشترک براساس احترام حاکميت و برابری آنها؛

Desiring, in order to encourage creative activity, to pro-
mote the protection of intellectual property throughout 
the world,

 با تمایل به ارتقای حمایت از مالکيت معنوی در سراسر دنيا، به منظور 
تشویق فعاليت خالق؛

Desiring to modernize and render more efficient the ad-
ministration of the Unions established in the fields of 
the protection of industrial property and the protection 
of literary and artistic works, while fully respecting the 
independence of each of the Unions,

در  که  اتحادیه هایی  مدیریت  بيشتر  کارایی  و  کردن  روز  به  تمایل   با 
هنری  و  ادبی  آثار  از  حمایت  به  صنعتی،  مالکيت  حمایت  زمينه های 
از  یک  هر  استقالل  به  نسبت  کامل  احترام  رعایت  با   شده اند  تأسيس 

اتحادیه ها؛

Agree as follows:
 به شرح زیر توافق نمودند:1

1- ترجمه کلیه مواد این کنوانسیون به نقل از مجموعه قوانین سال 1380 روزنامه رسمی به شماره 16509 
می باشد.



کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی )استکهلمـ  1967(۷

Article 1

 ماده 1- 

Establishment of the Organization
تأسيس سازمان

The World Intellectual Property Organization is here-
by established.

 بدینوسيله سازمان جهانی مالکيت معنوی ایجاد می شود.

Article 2

 ماده 2-

Definitions
تعاریف

For the purposes of this Convention:
 از نظر این کنوانسيون:

(i) “Organization” shall mean the World Intellectual 
Property Organization (WIPO);
»)WIPO( 1- سازمان »به معنی سازمان جهانی مالکيت معنوی می باشد

(ii) “International Bureau” shall mean the Internation-
al Bureau of Intellectual Property;
2- منظور از » دفتر بين المللی« دفتر بين المللی مالکيت معنوی می باشد.


