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شهره سلطانی                                                محمدصادق آزمندیان    
ی، دانش برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتکارگاه مشترک موسسه با دفتر 

وزارت دادگستری سنتی و منابع ژنتیک
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برنامه کارگاه 

مقدمه، بیان اهداف و انتظارات از برگزاری کارگاه
 عالیم و نشانهای تجاری، حقوق مالکیت دانش سنتی
اری روند ثبت عالیم تجاری جمعی و بهره مندی کلیه اجزای جامعه از منافع عالمت تج
 موضوعات حقوقی مربوط به طراحی، ثبت و بهره برداری از عالمت تجاری جمعی در

ایران 
 تجارب جهانی در خصوص توسعه عالیم تجاری در سایتهای جیاس
قای کیفیت آثار عملیاتی توسعه عالیم تجاری بر تولید، بازاریابی، توسعه گردشگری، ارت

محصوالت و توسعه دانش اجتماعات محلی 
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برنامه ریزی مشارکتی برای طراحی لوگو جیاس در دره جوزان شهرستان مالیر 
انداز آینده ، شناسایی ذینفعان، نحوه مشارکت ذینفعان، نحوه ثبت و تجاری سازی طراحی چشم 

لوگو، چالشهای آینده و نحوه غلبه بر چالشها



اهمیت کارگاه  

آورده اجرای برنامه عملیاتی پروپوزال تولید انگور و فر
1399های آن در دره جوزان از سال 
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طراحی لوگو و 
برند

طراحی 
وبسایت

نصب تابلو 
جیاس در 
ورودی شهر

اجرا و مستندسازی 
جشنواره انگور و 

شیره پزی 

توسعه 
گردشگری 

محور-اجتماع

برگزاری 
جلسات استان 

استعالمات از 
موسسه 

بررسی در رابطه با 
عالیم تجاری جمعی 

برنامه ریزی کارگاه 
تخصصی 

دکتر آزمندیان، 



اهداف کارگاه 

اهداف آنی 
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اهداف بلندمدتاهداف میان مدت 

طرح چشم انداز و چالشهای گروه هدف -
در رابطه با موضوع نشان تجاری جیاس

ی و آشنایی با مفهوم عالیم تجاری جمع -
روندهای آن

هان  آشنایی با تجارب سایر کشورها ی ج-
ت در زمینه توسعه برن د محص و ت س ای

جیاس

و برنامه ریزی مشارکتی برای  طراحی-
توسعه عالمت تجاری جیاس در مالیر 

کتی مستندسازی  کارکاه  و برنامه مشار-
تهیه شده در کارگاه 

وحیطرابرایمشارکتیبرنامهتکمیل-
مالیردرجیاستجاریعالمتتوسعه

متعالتوسعهمشارکتیبرنامهاجرای-
جیاسسایتتجاری

برنامهاجرایفرایندمستندسازی-
تسایتجاریعالمتتوسعهمشارکتی
جیاس

ایراهکارهتدبیروچالشهاشناسایی--
چالشهابرغلبه

ی بهره مندی محصو ت سایت و گروهها-
تولید کننده از مزای ای عالم ت تج اری

جمعی 

یر شناخته شدن عالمت تجاری جیاس مال-
در سطح ملی و بین المللی  

توسعه بازار و رونق تجاری محص و ت-
در سایت جیاس دره جوزان مالیر

های انتقال تجربه مالیر ب ه س ایر س ایت-
جیاس کشور و جهان 



مرور مفهوم جیاس 

جیاس چیست؟ •
وبرجسته نظامهای بهره برداری •

که دارای غنای چشم اندازهایی 
تنوعقابل توجه جهانی از لحاظ 

اری بوده وحاصل سازگبیولوژیکی
، با محیط آناجتماعمتقابل یک 

ه توسعنیازها و تمایالت آن برای 
.می باشدپایدار 
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What is GIAHS?

Remarkable land use 

systems and landscapes

which are rich in globally 

significant biological 

diversity

evolving from the co-

adaptation of a community

with its environment and its 

needs and aspirations for 

sustainable development



معیارهای پنجگانه جیاس 
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GIAHS

معیشت و 
امنیت 

غذایی مردم 
محلی

تنوع زیستی 
کشاورزی

دانش و فنون 
سنتی

چشم انداز بصری 
بارز

سازمان های 

اجتماعی و 

ارزشهای فرهنگی

ارتباط معاصرمعیارهای جیاس ارتباط تاریخی

هرسااایت جیاااس دارای 
ه تاریخ توسعه منحصار با

فردی است و نشاان مای 
دهدکه چگونه یک سایت
جیاس در طول زماان باا 
محاایپ پیرامااون خااود 
انطباااق یافتااه اساات و 
چگونه کشاورزان دانش و
فنون خاص خود را بارای 
شکل دادن به چشم انداز
و سیستم ها توساعه داده

. اند

ارتباااط معا اار یااک 
سااایت جیاااس باار پایااه 

کناونی و آیناده  ظرفیت 
سایت برای فراهم نماودن
امنیت غذایی و معیشت ،
سااهیم بااودن در بهبااود 

ی و زندگی و کیفیت زندگ
تولیااد  سااایر کاالهااا و 
خدمات محلی، ملی و بین
المللی برای جامعه خود و
جامعااه بزرگتاار، اسااتوار 

. است



بازیگران ا لی جیاس 

8

نقش ها
پوزالتهیه و تکمیل پرو
ابروز رسانی فناوری ه
تحقیق و توسعه
 ظرفیت سازی و

توانمند سازی
ارزیابی و کنترل
یارزشیابی و بازنگر

صیانت 
پویا

جامعه 
محلی

سازمان 
های مردم 

نهاد

دستگاه 
های 

اجرایی

محافل 
آکادمیک



ماهیت چندوجهی برنامه عملیاتی 
جیاس برای  یانت پویا 
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اقدامات ا لی برای  یانت پویا و آثار 
مورد انتظار  آنها 

ترویج اصول جیاس و سایتهای جیاس 

افزایش آگاهی از ارزش سایتهای جیاس 

چارچوب اصلی برای اجرای برنامه عملیاتی 

زیرساختارهای کشاورزی/بهبود منابع

مشارکت جوامع روستایی در تصمیم گیری 

توانمندسازی زنان در اجتماعات روستایی 

حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی
کشاورزی 

بهبود فروش محصوالت کشاورزی 

ی گردشگری، فعالیتهای فرهنگی و آداب محل

10

تغییر بینش کشاورزان محلی -

ارتقای کیفیت وکمیت محصوالت-

کشاورزی سایت

زافزایش درآمد و رفاه خانوارهای کشاور-

حفاظت از تنوع زیستی کشاورزی-

توسعه زنجیره ارزش برای کشاورزان-

توسعه گردشگری کشاورزی-

آثار موردانتظار 



÷
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های توسعه برند به عنوان یکی از فعالیت
برنامه عملیاتی سایت جیاس مالیر 
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دستتاندرتتران ادینستت اانکشتتردینن تت  ا  
کهتتجناهتت رگندردتتدانداندانناتتد دینک اتترن
عندد طلبنشرررنتت نهتعنواتددیند  تشینست اانهت

لناش سندارداگننردینهرر کعنوملش تگنپر پد د
داننداتتینادستتو ند  تتشینال تتعن تتجن.نهپردد رتتر

دررا تتگنرمتت اناشتت سنتد شتترندردتتدانداندان
هتت ن1399ههمتتین29اتتد دینک اتترندانتتت اا ن

حضتتدان مرتت ادیندستتو رگن نشهرستتو رگندا
د نپس.ننکجمدوعناه دنن   ا  نهرگزدانشر

داتترد ناهتت انال تتعن تتجندررا تتگندانستت  ن
گتتتادادین ن مناتتتشینن اشا ستتت ی نسش ستتتا

آغ  ن1400دارد نهرر کعنوملش تگند نفر اداین
.شر



عالیم تجاری جمعی
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اهداف جیاس برای طراحی برند 
محصوالت کشارزی در ژاپن

حفاظت پویا از سایتهای جیاس ژاپن 
رای می باشد، حفاظت پویا از این ساایتها با« میراث زنده»ازآنجاکه جیاس -

. سازگاری با تغییرات محیطی بسیار اهمیت دارد
در کشورهای توسعه یافتاه مانناد ژاپان، تهدیادهایی مانناد شاالی شادن-

روسااتاها از جمعیاات، سااال،وردگی، کمرااود نیااروی کاااری جااوان، ب،اا  
. کشاورزی را تهدید می کنند

. بنابراین توسعه جیاس برای  احیای نواحی روستایی اهمیت دارد-
یکی از مزایاای برات جیااس، حراحای برناد بارای محشاورت کشااورزی           -

. می باشد
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تجربه ژاپن درطراحی لوگوجیاس
12:30-11:30

:  منابع 
پرتال جیاس سایت نوتوساتویاما •
لف متن س،نرانی های ارائه شده در کنفرانسهای م،ت•

جیاس 
مقارت پژوهشی منتشر شده •



. تندبسیاری از سایتهای جیاس ژاپن در حال حاضر دارای لوگو یا برند شاص شود هس•
یادی ایجاد برند برای محشورت کشاورزی سایتهای جیاس ژاپن به حور کلی زمان ز•

ها را می حلرد، اما زمانی که این برندها توسط مشتریان و توزیع کنندگان کار
. شناشته شده، برای حفاظت پویا از سایتهای جیاس اهمیت زیادی دارد
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13 GIAHS sites in 2022



GIAHSبهره برداری فعال از 
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لوگوی طراحی شده برای سایتهای جیاس 9اطالعات 
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اقدامات برندینگ جیاس در نوتو
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"ساتومی نوتوساتویاما و "چاپ لوگوی *

التحمایت از توزیع در فروش و ارتقا کیفیت محصو*

تبلیغ ساتویاما و ساتومی نوتو از طریق فروش* 

محصوالت در فروشگاه های بزرگ واقع در شهرهای 

kansaiیامناطق بزرگ



اقدامات برندینگ جیاس در نوتو

محصوالت منحصر به فرد در نوتو

ها محصوالت آن محصوالتی که تاریخچه غنی دارند و 

.همچنان در نوتو تولید می شوند

اپن که در نوتو تولید و در سایر مناطق کشور ژمحصوالتی 

.  توزیع می گردند

13/04/144428



29



جیاسطراحی برند چالش های 
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 نیاز داردزمان نسرتا حورنی بروز نتایج  توسعه برند  جیاس به.

 ،ی بلکه مجموعه ای از فعالیتها برای ارتقانیست، صرفا یک لوگوبرند جیاس

.  محشورت می باشدد

 داشته باشندجذابیترزم است محشورت مورد نظر برای شریدار.
 ،ننده و میان استانداردهای س،ت گیرانه مشرف کحفظ تعادل در برت و حراحی برند

.پذیرش کشاورز ضروری است

 نظام درست نشان گذاری وجود(Labelling System) اهمیت دارد زیرا جیاس
.  است و نه یک محشول کشاورزینظامیک 




