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های  ، طرحثبت اختراعاتاجرایی قانون نامه  آیین
 صنعتی و عالئم تجاری 

 
 

 

  کلیات:بخش اول

 1ماده 

 :باشند ی زیر میندارای معانامه  در این آئیناصطالحات به کار برده شده 

 اسـت کـه در تـاریخ   های صنعتی و عالئم تجـاری    منظور قانون ثبت اختراعات، طرح : قانون – 1
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به تصویب کمیسیون قـضایی           85 طبق اصل  7/8/86

 سـال در تـاریخ      5رسیده و اجراء آزمایشی آن بـه مـدت          مجلس شورای اسالمی    و حقوقی   
 . مورد موافقت مجلس قرار گرفته است3/11/87

 .باشد می قانون 64موضوع ماده نامه اجرایی حاضر   منظور آئین:نامه  آئین– 2

 . منظور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است: سازمان– 3
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 . اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد امالک کشور استمنظور : مرجع ثبت– 4

 .المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است  منظور دفتر بین:المللی  دفتر بین- 5

به منظـور    ،برحسب مورد  ،المللی   مرسوم بین  های  بندی   منظور طبقه  :المللی  بندی بین    طبقه – 6
 .ها است های صنعتی، و عالئم تجاری، براساس جدیدترین ویرایش آن ثبت اختراعات، طرح

 1261 منظور کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مـورخ           : کنوانسیون پاریس  – 7
 بـه   14/12/1337است که در تـاریخ      )   میالدی با اصالحات بعدی    1883(هجری شمسی   

 نیز مجلـس شـورای اسـالمی        17/8/1377س شورای ملی رسیده و در تاریخ        تصویب مجل 
 .اصطالحات بعدی آن را پذیرفته است

مـورخ   منظـور معاهـده همکـاری در ثبـت اختراعـات      : معاهده همکاری در ثبت اختراعات   –8
 24/7/1386 که در تاریخ    است  )  اصالحات بعدی  میالدی با  1970( هجری شمسی 1349

 .استرسیده رای اسالمی مجلس شوبه تصویب 

نامه معاهـده همکـاری در ثبـت           منظور آیین  :نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات        آیین -9
 .باشد می)  میالدی2002(هجری شمسی  1381اختراعات قابل اجرا از سال 

مـورخ  المللـی عالئـم       نامه مادرید راجع بـه ثبـت بـین           منظور موافقت  :نامه مادرید    موافقت – 10
 28/5/1382است که در تـاریخ      )  میالدی با اصالحات بعدی    1891(هجری شمسی  1270

 .به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است

 المللـی   نامه مادرید راجع بـه ثبـت بـین             منظور پروتکل مربوط به موافقت     : پروتکل مادرید  – 11
  بـه  28/5/1382 اسـت کـه در تـاریخ         ) میالدی 1989(  هجری شمسی  1368مورخ  عالئم  

 .تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است

المللـی    نامه مادرید راجع به ثبت بین       نامه مشترک موافقت     منظور آئین  :نامه مشترک    آئین – 12
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هجـری شمـسی    1379 قابـل اجـرا از سـال         نامه مذکور     عالئم و پروتکل مربوط به موافقت     
رای اسـالمی    به تـصویب مجلـس شـو       28/5/1382 که در تاریخ     باشد می)  میالدی 2000(

 .رسیده است

 دفتـر   از طریـق  تجـاری   اختـراع، طـرح صـنعتی و عالمـت          ثبت  نظور   م :المللی  ثبت بین  – 13
 .استمعنوی سازمان جهانی مالکیت  المللی بین

 

 ثبت اختراعات: بخش دوم

 تسلیم اظهارنامه : فصل اول

 2ماده 

 .اظهارنامه به مرجع ثبت استتسلیم اختراع مستلزم ثبت 

 3ماده 

 و بـه زبـان فارسـی        )1 –الف   ( نسخه و در فرم مخصوص     سهدر  اختراع باید   هارنامه ثبت   اظ
 .تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود

بـه زبـان دیگـری غیـر از            سایر اسناد مربـوط،   اسناد ضمیمه اظهارنامه و     در صورتی که     -تبصره
 الزامـی   هـا   آنکامـل   عـادی   همراه با ترجمـه     مورد نیاز   ارک   ارائه اصل مد   ،فارسی باشد 

تواند خالصه    ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد، می             مع .است
تواند در جریان بررسـی   مرجع ثبت در صورت لزوم می. ها را به فارسی ضمیمه نماید       آن

 و  فنـاوری انچه اصـطالحات     چن .اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند       
همان اصطالحات  ذکر  ، معادل فارسی نداشته باشند،       مذکور علمی به کار رفته در اسناد     
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  .کند کفایت می

 

 4ماده 

و یـا در    پـست سفارشـی     بـا   ثبت اختراع را به صـورت حـضوری یـا           اظهارنامه  متقاضی باید   
 یـا تـاریخ     یخ وصول اظهارنامه  تار. به مرجع ثبت تسلیم نماید    نامه     این آیین  167چارچوب ماده   

 .گردد ، تاریخ اظهارنامه تلقی میداده پیام

 5ماده 

 :اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد

 و در صـورتی کـه       ، شماره ملی، نـشانی، کدپـستی، تابعیـت و سـمت متقاضـی             اسم -1
ثبـت،  و شـماره    محـل   اقامتگاه،  متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت،         

  ؛آن الزامی استهرگونه شناسه دیگر  و عنداللزوم ، مرکز اصلیابعیتت

 ؛در صورت وجود ، متقاضینماینده قانونیو کدپستی  نشانی  ملی، ه، شماراسم -2

هـا در ایـران    اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صالحیت دریافت ابالغ    -3
 را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛

 ؛ در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد، مخترع و شغلنشانی اسم، -4

عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل      -5
  ؛ کلمه باشد10 تا سه و ترجیحاً بین هدوو غیره نب» بهتر«

ت  در صورت درخواسـ ، اختراع در خارج نامه  گواهیتاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا        -6
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 ؛حق تقدم

 ؛اطالعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع -7

 ؛ها و نقشهتوصیف اختراع تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خالصه  -8

 ؛المللی اختراعات بندی بین تعیین طبقه اختراع براساس طبقه -9

 .تعیین ضمائم -10

خاص حقـوقی، امـضاء      در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اش          -1تبصره  
 .، ضروری است مجازها از طرف اشخاص آن

 اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور، عالوه بر فارسی باید به حروف التـین     -2تبصره  
 .باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود

 6ماده 

 :مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود

 ؛توصیف اختراع -1

 ؛ادعا یا ادعاهای اختراع -2

 ؛ اختراعای از توصیف الصهخ -3

 ؛ در صورت لزوم،اه نقشه یا نقشه -4

 مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛ -5

درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مختـرع نخواهـد اسـم وی                 -6
 ذکر شود؛
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 15 که بایدهمزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظـرف         مدارک مربوط به حق تقدم     -7
 ؛یم شودروز از آن تاریخ تسل

 ؛های قانونی پرداخت هزینهمربوط به رسید  -8

 .مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید -9

 قانون باشد، مرجع    11ه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده          مچنانچه اظهارنا  -1تبصره
الحات الزم را    روز اصـ   30ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابالغ ظرف            

اگـر در   . انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصالحات مذکور خواهد بـود            
. مهلت تعیین شده اصالح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقـی خواهـد شـد               

 .باشد  روز می60این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 

شود که در آن درج یا ضمیمه نـشده اسـت           هایی اشاره     اظهارنامه به نقشه    اگر در  -2تبصره  
در .  روز ارائـه دهـد     30هـا را ظـرف        کند تا نقـشه     مرجع ثبت از متقاضی دعوت می     
در غیـر ایـن     . ها، تاریخ تقاضـا تلقـی خواهـد شـد           صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه    

صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره              
 این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از        .ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد         نقشهبه  

 .باشد  روز می60کشور 

  7ماده 

 و نقشه اختراع باید توسط متقاضـی یـا نماینـده             توصیف هر صفحه از توصیف، ادعا، خالصه     
 .قانونی او امضاء گردد

  8ماده 

لـی را   ک اختراعات مرتبط که یک اختراع       ای از   اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته        
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تواند اظهارنامه مربوط به اختراع        متقاضی می  ،در غیر این صورت   . دهند مربوط باشد    تشکیل می 
 .خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید

  9ماده 

کات زیر رعایت   اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن ن            
 :گردد

 ؛شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه -1

در صورت درخواست حـق تقـدم از سـوی متقاضـی، ذکـر شـماره و تـاریخ اظهارنامـه                      -2
 ؛ همراه با محل حق تقدم،نخستین

  ؛ اظهارنامه اصلی توصیف مذکور دراصالح توصیف، ادعا، نقشه و خالصه -3

 .سیمیهای تق مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه -4

، متقاضـی اظهارنامـه   یاصـل های متعدد برای اظهارنامـه       در صورت ادعای حق تقدم     -تبصره
هایی که از نظر موضوعی مـرتبط بـا آن            تواند از حق تقدم یا حق تقدم        تقسیمی می 

 .اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند

 10ماده 

 :نکات زیر باشد و مشتمل بر ملتوصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کا

 ؛ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است عنوان اختراع به گونه -1

 ؛زمینه فنی اختراع مربوط -2

 ؛مشکل فنی و بیان اهداف اختراع -3
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ی که در رابطه با اختراع ادعایی وجـود         یها  شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت       -4
 ؛ کند به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت،دارد

 ؛ همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع،حل برای مشکل فنی موجود ارائه راه -5

کـه یـک متخـصص در آن          ینحـو    ها، نمودارها در صورت وجود، به        اشکال، نقشه  حیضتو -6
هایی که برای     ارجاع به شماره  . ای آن را دریابد   ززمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اج       

 ؛ آمده است الزامی است ختراع در نقشههای ا بیان ویژگی

 بـه نحـوی کـه       ،بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعـات پیـشین             -7
 ؛ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد

 ؛کارگیری اختراع  حداقل یک روش اجرایی برای بهتوضیح -8

 .یت اختراع گویای این امر نباشدذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع د ر صورتی که ماه -9

  11ماده 

، درچـارچوب    اسـت  ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شـده            
ادعـا یـا    . تواند مشتمل بر یک یا چنـد ادعـا باشـد            هر اختراع می  . های فنی تعیین کند     مشخصه

 :بوده و دارای شرایط زیر باشندجّز منادعاها باید صریح و 

هـا در   گذاری ترتیبـی آن   ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره    ول بودن تعداد آن   معق -1
  ؛دصورت تعدّ

ـ          -2 و بـه طـور کامـل در توصـیف          رود  از اطالعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر ن
 ؛اثبات و مدلل شده باشد

 ؛بیان نمایدقابل حمایت را با استفاده از جمالت مثبت، های فنی  ویژگی -3
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 و تـا حـد       امتناع گردد  ها یا توصیف     ارجاع به نقشه    از   ارد غیرقابل اجتناب،  جز در مو   -4
طـور    همـان «یا  » طور که در توصیف آمد      همان «انندممکن از به کار بردن عباراتی م      

 ؛خودداری شود» ها نشان داده شده که در نقشه

دعـا،  ، پس از بیان ا     ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد      ادعادر صورتی که برای فهم       -5
 ؛ذکر گرددشماره صفحه نقشه و عالمت مشخص کننده آن در داخل پرانتز 

  . اختراع نباشدی مزایا ومشتمل بر شیوه اجرا -6

 12ماده 

، فرایند، فرایند دسـتیابی بـه یـک فـرآورده و یـا                ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده       
 .به یک مفهوم اختراعی باشد مشروط بر اینکه راجع ،ترکیبی از فرایند و فرآورده باشد

  13ماده 

تعیـین  را   که اختراع بـه آن تعلـق دارد          ای   اختراع باید مستقیماً زمینه فنی      توصیف خالصه
در خالصه اختراع نکات زیر     . تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد         کند  

 :باید در نظر گرفته شود

 ؛ کلمه باشد200 تا  70ل بر و مشتمشود با عنوان اختراع شروع  -1

مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهـای اصـلی اختـراع را         -2
 ؛اجماالً روشن نماید

های شیمیایی یا معادالت ریاضـی باشـد تـا براسـاس              مشتمل بر فرمول   ،در صورت لزوم   -3
 ؛شودهای اختراع به بهترین شکل بیان  ها ویژگی آن

 ضرورت داشته باشد، پـس از توضـیح   نقشهبرای توضیح اختراع ارجاع به   ی که   در صورت  -4
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ذکر ها در داخل پرانتز       های ارجاع دهنده به هریک از نقشه        نشانهخالصه هر قسمت باید     
 ؛گردد

  .عدم بیان ارزش و مزایای اختراع -5

 14ماده 

تفـسیر  نـای   مبتوانـد     رود و نمـی     ن اطالعات اختراع به کار می     بیافقط برای   توصیف  خالصه  
 .برای تعیین حدود ادعا باشد

 15ماده 

اظهارنامه اختـراع باشـند در ترسـیم      ضمیمه  ها، نمودارها، و جداول، بخشی از         چنانچه نقشه 
 :ها باید نکات زیر رعایت شوند آن

، بـا خطـوط پررنـگ و یکدسـت مـشکی و             A4 قطـع در  و  در یک روی صفحه کاغذ بـادوام         – 1
کشی استفاده شود و      ها از ابزارهای فنی نقشه      اً در رسم آن   غیررنگی کشیده شده و ترجیح    

از راسـت  متـر،   سـانتی  5/1از چپ متر   سانتی 5/2 حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از باال 
 ؛باشدمتر  سانتی 1 از پایینمتر و  سانتی 5/2

 ؛دشو آن میسربرداری  یا تصویر باشد که امکان تکثیر نحوی ها به  وضوح و شفافیت نقشه– 2

دارای مقیـاس یکـسان باشـد مگـر آنکـه بـرای فهـم اختـراع،                 یا نمودار      تمام عناصر نقشه   – 3
 ؛ضروری باشدو یا نمودار   برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه

 ؛ تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد– 4

 ؛ذکر شده و خوانا باشندها به طور روشن   حروف و نشانه، اعداد-5
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  ؛ادجاع دها ار باشد که در توصیف بتوان به آنی یها  هامل نشان ش– 6

گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کـل    صفحات  باید به ترتیب شماره     – 7
 ؛صفحات باشد

 ؛ر در مورد جداول و نمودارهاگها وجود داشته باشد م یحی نباید روی نقشهض هیچ تو–8

کـل  ، نمودارها و جـداول در بـیش از یـک صـفحه باشـد،                ها  نقشههریک از    در صورتی که     – 9
صـفحات  هـایی مـستقل از شـماره          ه، شامل نشان    ها  آنصفحات باید بدون حذف بخشی از       

 .روشن سازدبا یکدیگر را ها  که ارتباط و تمامیت قسمتنحوی  بهباشد 

 16ماده 

ها، به واحـدهای      ها و نقشه  ، ادعا یا ادعا    توصیف در صورتی که در اظهارنامه، توصیف، خالصه      
از  مغناطیس، و از این قبیل امور اشاره شده باشـد،            ،گیری وزن و حرارت، انرژی، نور، صدا        اندازه

 .شود اده باید استفمتعارف قواعد 

 17ماده 

 درج و  A4 کاغذ دارای قطـع  یباید روضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، سایر 
 :ها مراعات گردد نکات ذیل در مورد آن

متـر     سـانتی  5/1ها به صورت تایپ شده ارائه گردد و فاصله بـین سـطور بـیش از                    متن آن  – 1
 ؛نباشد

 ؛های شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند  فرمول-2

متری از پـایین       سانتی 2 سانتی متری در باال و سمت راست و          3 صفحات باید دارای حاشیه      -3
 ؛پ باشندو سمت چ
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باشـد کـه شـروع قـسمت توصـیف          نحـوی    به    و به عدد فارسی  باید  گذاری صفحات،      شماره –4
گذاری شـود     اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خالصه اختراع شماره                

هـای    ها باید بـا شـماره      آن باشد ابتدای    ، نمودار و جدول     چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه    
 ؛گذاری شوند  یک شمارهجدید از

 .شود و فقط یک روی کاغذ نوشته می  شده باشندتا خورده و پاره اوراق نباید -5

 18ماده 

ده باشد، هنگام تقاضای    کر قانون، درخواست حق تقدم      9در صورتی که متقاضی طبق ماده       
ن حق   و به همراه مدارکی که حاکی از ای        مخصوصثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم         

 :این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد.  تسلیم نماید باشد به مرجع ثبت

 ؛اصلی تاریخ و شماره اظهارنامه – 1

 ؛اصلیالمللی مرتبط با اظهارنامه  بندی بین  طبقه– 2

چنانچـه اظهارنامـه    و  اسـت    در آنجـا تـسلیم شـده         اصلی کشور یا کشورهایی که اظهارنامه       –3
 .ن، ذکر مأخذ آشدابالمللی منبای حق تقدم  بینای یا  منطقه

 19ماده 

در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حـق تقـدم از زمـان                   
 .گردد ها محاسبه می ترین آن مقدم

 20ماده 

در .  خواهد بودصلی ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ا12،  در ثبت اختراعمدت زمان حق تقدم   
تعطیـل  روز  روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مـصادف بـا                این مورد   
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 .تعطیل، محاسبه خواهد شدروز روز اداری بعد از اولین باشد، این مدت تا آخرین ساعت 

 

 اظهارنامه و ثبت اد داستراصالح، انتقال، : مدوفصل 

 21ماده 

 بایـد بـرداری از آن       هرگونه اجازه بهره   ءیا اعطا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه        
به مرجع ثبـت اعـالم و در پرونـده           مالک اختراع     یا الیه  منتقلبه درخواست کتبی     حسب مورد   
 .اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود. گردد مربوط درج 

  22ماده 

هـا    اختراع یا نقـشه   ف  توصی بخواهد اصالحاتی را در مورد توصیف، خالصه         یچنانچه متقاض 
 به ،ست را دوباره تایپ کند اها که این اصالحات مربوط به آناز ضمائم انجام دهد باید صفحاتی   

 .  را تشکیل دهدپارچهها یک سند یک نحوی که کل آن

و اضافه کردن بین خطوط، چـسباندن، حاشـیه نویـسی، یـا اصـالح بـه صـورت زیرنـویس                     
 .ممنوع استاقداماتی از این قبیل 

 23ماده

تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصالح کند، مشروط بـر اینکـه از                   متقاضی می 
 مقـرر در جـدول       درخواست اصـالح بـا پرداخـت هزینـه        . حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید    

 .پذیرد ها انجام می هزینه
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 24ماده 

در صـورت تعـدد   . رد گـردد اظهارنامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مـست       
ها رسیده و متضمن عنـوان اختـراع، شـماره و      این درخواست باید به امضای همه آن   ،متقاضیان

 .های پرداختی مسترد نخواهد شد در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه. تاریخ اظهارنامه باشد

ه دیگـری قـرار     های تقسیم شـد      شده مبنای اظهارنامه   مسترد در صورتی که اظهارنامه      –تبصره  
 .گردد میسترد شده تلقی مهای بعدی هم  گرفته باشد، اظهارنامه

 25ماده 

 مـشروط بـر   ،تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قـرار گیـرد   توسعه یا بهبود یک اختراع می 
 :در این صورت. اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است

 ؛گردد میخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر شماره و تاری -1

  ؛شود تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می -2

نامه اختراع بـه      نامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهی          اعطای گواهی  -3
 ؛اظهارنامه اصلی است

 متضمن شماره و تـاریخ ثبـت        در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی         -4
 .اظهارنامه اصلی است

در صورت رد اظهارنامه تکمیلـی در مهلتـی کـه بـرای اعتـراض بـه رد وجـود دارد،                      -1تبصره  
 مـشروط بـر آنکـه        دهـد،  تواند اظهارنامه خود را به طور مـستقل ارائـه           متقاضی می 

 جدید  ای  ارهمفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یکسان نباشد در این صورت، شم           
شود و از همان تاریخ اظهارنامـه تکمیلـی حـق تقـدم               به اظهارنامه مستقل داده می    
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 .خواهد داشت

نامـه    نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی            صدور گواهی  -2تبصره  
توانـد از مـدت       نامـه تکمیلـی نمـی       ین شده است ولی مدت اعتبار گواهی      تعیاصلی  
 .نامه اصلی تجاوز نماید ر گواهیاعتبا

 26ماده 

 : موارد زیر استناظر براز جمله   قانون4استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده 

 متقاضـی حـق قبلـی       افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالـث یـا ذی              -1
  ؛انجام شده باشد

در این فرض متقاضی بایـد  باشد که رسمی نمایشگاه یک افشاء در نتیجه شرکت در     -2
ربـط رسـیده همـراه بـا          نمایشگاه را که به تأیید مسئوالن ذی       اینگواهی شرکت در    

درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شـده اسـت،                
 . به مرجع ثبت تسلیم نماید از تاریخ تسلیم اظهارنامه روز30ظرف 

صالح داخلی    است که توسط دولت یا ادارات ذی         نمایشگاهی  منظور از نمایشگاه رسمی    –تبصره  
صـالح در یـک کـشور عـضو           شود و یـا توسـط دولـت یـا اشـخاص ذی              تشکیل می 

در فـرض اخیـر گـواهی       . گـردد   المللی برگزار می    ر سطح بین  دو  کنوانسیون پاریس   
هـای جمهـوری اسـالمی     ربط نمایشگاه رسمی باید به تأیید نمایندگی     مسؤوالن ذی 

 .ن رسیده باشدایرا

 27ماده 

 11شـرایط مقـرر در مـاده        پس از دریافت اظهارنامه و ضمایم مربـوط و احـراز            مرجع ثبت   
آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هریک از نسخ اظهارنامه، تـاریخ دریافـت اظهارنامـه و                     ،قانون
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صات نـسخه   کـه دارای همـان مشخـ      آن را همرا با ضمائم،      شماره آن را قید نموده و نسخه دوم         
وصول آن با تمـام حـروف،       ) ساعت، روز، ماه، سال   (د تاریخ   یاصلی است، بعد از امضاء و مهر و ق        

 . دکربه متقاضی مسترد خواهد به عنوان رسید 

شـوند، در صـورت ثبـت     هایی که با پـست سفارشـی ارسـال مـی        درخصوص اظهارنامه  –تبصره  
سط و به هزینه مرجع ثبت با پست         همراه با ضمائم تو    ها  ، نسخه دوم آن   ها نامهراظها

 در صورت عدم ثبـت نیـز   .سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد 
های واصله     پاسخ اظهارنامه  .اطالع متقاضیان خواهد رسید     مراتب به همین ترتیب به    

 .نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود  این آیین167در چارچوب ماده

 

 ظهارنامه و ثبت اختراعبررسی ا  : م سوفصل 

 28ماده 

 از حیث انطباق بـا       ماه 6 ثبت، پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، آن را ظرف             مرجع
 .نماید نامه بررسی می آییناین  و و ماهوی مندرج در قانون شکلیشرایط 

  و اعم از خصوصی یا دولتـی      ربط تواند از مراجع ذی      مرجع ثبت در صورت ضرورت می      -1تبصره
و کـسب   برای احراز شرایط ماهوی اختراع اسـتعالم         یا از متخصصان و کارشناسان امر       

 . ماه خواهد بود3حداکثر و اعالم نظر  مهلت پاسخ به استعالم .نمایدنظر 

 و  شته و عدم پاسـخ بـه اسـتعالم        مذکور جنبه مشورتی دا   و اشخاص   اظهارنظر مراجع    -2تبصره
 .ثبت نیستمرجع میم و اتخاذ تص مانع از بررسی کسب نظر 

توانـد براسـاس قراردادهـای        مـی و کسب نظر از مراجـع و اشـخاص مـذکور             استعالم   -3تبصره  
 .صورت گیرد ها آنمنعقده با 
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 29ماده 

چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصالحات یا تکمیل اظهارنامه و ضـمائم    
دی که نیاز به اصالح یا تکمیل دارند کتبـاً از           آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موار        

 روز از تاریخ ابالغ نسبت به انجام اصالحات یـا تکمیـل مـدارک               30خواهد تا ظرف      قاضی می تم
مهلت تعیـین شـده در       .در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد          . اقدام نماید 

 .باشد  می روز60  از کشورشخاص مقیم خارجااین ماده برای 

 30ماده 

و عـالم شـده     بـه متقاضـی ا    کتبـاً   نامـه اختـراع        مبنی بر اعطای گـواهی     مرجع ثبت تصمیم  
 اختـراع ثبت  های مربوط به      جهت پرداخت هزینه  پس از اعالم     روز   30متقاضی باید ظرف مدت     

هـا    در صورت عـدم پرداخـت هزینـه       .  اقدام نماید  نامه   این آیین  32و انتشار آگهی  موضوع ماده       
 ایـن مهلـت بـرای متقاضـیان مقـیم           .گردد  مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می        در

 .باشد  روز می60خارج از کشور 

 31ماده 

 :شود میثبت  در دفتر ثبت اختراع) 2-الف( طبق فرم اختراع با قید مراتب زیر

 ؛ شماره وتاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال– 1

 ؛تاریخ ثبت اختراع شماره و – 2

 ؛الک اختراع و نشانی و تابعیت ماسم –3

مخترع در صورتی که متقاضی شخص مختـرع نیـست مگـر اینکـه              و تابعیت    و نشانی    اسم – 4
 ؛نامه اختراع ذکر نشود هیامخترع کتباً تقاضا نموده باشد که نامش در گو
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 ؛ تقاضا شده باشدویاختراع توسط ثبت اگر  ،مخترعنشانی نماینده قانونی   واسم - 5

 ؛ عنوان اختراع– 6

 ؛گیرد ای که اختراع در آن طبقه قرار می المللی اختراع با ذکر زمینه علمی بندی بین  طبقه–7

 مقدم؛اظهارنامه و محل تسلیم ، شماره تاریخدر صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،  – 8

 . مدت حمایت– 9

 هر تغییر و اصالح     یابد و   تراع دو صفحه اختصاص می     در دفتر ثبت اختراع، برای هر اخ       -1تبصره
گیرد، در     همچنین نقل و انتقاالتی که جزئاً یا کالً نسبت به موضوع اختراع صورت می              و

 .گردد صفحات مزبور قید می

 مالک اختراع یـا نماینـده قـانونی وی و           ء درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضا         -2تبصره  
 .ت اختراعات برسدهمچنین رئیس اداره ثب

 32ماده 

 31 روز با قید مراتـب مـذکور در مـاده    30پس از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت، ظرف       
 رئـیس اداره ثبـت      ءآگهـی مزبـور بـه امـضا       . گـردد   در روزنامه رسمی منتشر مـی     نامه    این آیین 

 .دشو  روزنامه رسمی میتسلیماختراعات رسیده و برای انتشار 

 33ماده 

   یا مـنعکس درسـایت روزنامـه        شده شار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر       پس از انت  
 و بـه متقاضـی یـا نماینـده قـانونی وی تـسلیم             نامه اختراع صادر       به مرجع ثبت، گواهی    رسمی

ای از    و مشتمل بر نـسخه    با استفاده از فناوری روز تهیه       نامه اختراع  بایستی       گواهی. خواهد شد 
 رئیس اداره ثبت    ءمهر  شده و به امضا     منگنه و   و نقشه بوده و     توصیف  ه   خالص – ادعا   –توصیف  
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 :زیر باشدحاوی نکات باید ) 3 –الف (طبق فرم اختراع نامه  گواهی.  برسداتاختراع

 ؛ شماره وتاریخ اظهارنامه– 1

 ؛ شماره و تاریخ ثبت اختراع– 2

 ؛، نشانی و تابعیت دارنده اختراعاسم – 3

 درخواسـت عـدم ذکـر       مرجع ثبت کتباً از   مخترع   ، مگر اینکه  ابعیت مخترع ، نشانی و ت   اسم – 4
  ؛نماید خود را نام

 ؛ عنوان اختراع-5

 ؛المللی اختراع بندی بین  طبقه– 6

  ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛-7

 . مدت حمایت–8

 34ماده 

نامه   ها، میزان سهم هریک در گواهی       است آن واختراع، به درخ  بت  ثدر صورت تعدد متقاضی     
 حقوق ناشی از اختـراع بالـسویه خواهـد          ،صورتغیر این   در  . اختراع به تفکیک قید خواهد شد     

 .بود

 35ماده 

، مرجـع ثبـت   بـرداری   بـرای صـدور پروانـه بهـره    در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده    
دسـتگاه یـا    اضـا مراتـب را بـه انـضمام سـوابق اختـراع بـه                حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تق      

 ها  آنپس از اخذ نظرات     منعکس و   دهد،    ع اختراع تشخیص می   وهایی که مرتبط با موض      دستگاه
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 ظـرف مهلـت مقـرر در        یادشدهراجع  مچنانچه  .  اقدام خواهد کرد   مذکورنسبت به صدور پروانه     
ع ثبـت تکلیفـی بـرای صـدور مجـوز           ، مرجـ  فـی دهنـد   نیا پاسـخ م   دن قانون پاسخ نده   19ماده  
 .برداری ندارد بهره

مستلزم پرداخت هزینه باشد، تأدیه این      قانوناً  ربط     درصورتی که اخذ نظرات مراجع ذی      -تبصره  
 .برداری است متقاضی پروانه بهرههزینه به عهده 

 

 برداری صدور پروانه اجباری بهره:  چهارمفصل 

 36ماده 

برداری اختراع بایـد از جانـب وزیـر یـا بـاالترین مقـام                  بهره درخواست صدور پروانه اجباری   
این درخواست  .  گردد دبیرخانه کمیسیون ها، تسلیم     خاص مجاز از سوی آن    شدستگاه دولتی یا ا   
 از  ی یا شـخص مجـاز     ولت، دستگاه د  شود باشد که به موجب آن ثابت        مدرکیباید همراه دلیل و     

بـرداری را بـا شـرایط         ه  ده ولی نتوانـسته اجـازه بهـر       برداری کر   ، از مالک درخواست بهره    طرف او 
رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از        . معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید       

 و تـصمیم    الزم نخواهد بود   قانون   17موضوع ماده    به تشخیص کمیسیون     در کشور مصالح ملی   
وط بر آنکه در این قبیل موارد مالک         مشر ،آید   بالفاصله به اجرا درمی     در این خصوص   کمیسیون

 .اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود

 37ماده 

 روز موضـوع را بـه       10ظرف  برداری،    بهره پس از دریافت درخواست پروانه اجباری        دبیرخانه
بـه اشخاصـی کـه مجـوز        مراتـب را     مالـک اختـراع موظـف اسـت          .کنـد   مالک اختراع ابالغ می   

بـرداری از   مخترع و اشخاصی که مجوز بهره   . داری از اختراع مورد نظر را دارند اطالع دهد        بر  بهره
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 بـه کتبـاً    نظرات خود را به صورت مدلل و مـستند            روز 30اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف        
گیـری تـسلیم    وجهـت تـصمیم   بـه ثبـت رسـیده        دردفتـر مخـصوص      کـه د  ننمایارائه   دبیرخانه

 .دشخواهد  ونیکمیس

 38ماده 

 روز قبل از تشکیل جلـسه کمیـسیون، بایـد زمـان آن را بـه متقاضـی                   10حداقل  دبیرخانه  
توانند در جلسه      اشخاص مذکور می   .دهداطالع  نفع    پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذی       

ها تـصمیم مقتـضی اتخـاذ و مراتـب را              کمیسیون پس از استماع اظهارات آن      .حضور پیدا کنند  
 .اهد نمود خوماعال

 39ماده 

بـرداری، نـام سـازمان دولتـی          اید شـرایط بهـره    بدرصورت اعطای پروانه اجباری، کمیسیون      
 به  قانون17ور در بند ب ماده کبرداری، مبلغ مذ ردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهرهب بهره

یی توسط  ، اقدامات اجرایی، مدت زمان الزم برای انجام اقدامات اجرا         تشخیص کارشناس رسمی  
 . دقیقاً مشخص نماید رابردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع بهره

بردار   های کارشناسی برای تعیین مبلغ مذکور در این ماده به عهده بهره             پرداخت  هزینه   -تبصره
 .خواهد بود

 40ماده 

ر دفتر ثبت اختراع قید و      برداری باید د    تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطاء پروانه اجباری بهره       
نفـع   به مالک اختراع و سـایر اشـخاص ذی  و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر      

 .ابالغ گردد
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 41ماده 

چنانچه پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طـرفین، کمیـسیون تـشخیص دهـد کـه                  
اشـد، درخواسـت را رد و       ب   قانون نمـی   17درخواست ارائه شده منطبق با شرایط مندرج در ماده          

 .نماید  می ابالغنفع به متقاضی و اشخاص ذی از طریق دبیرخانه نتیجه را

 42ماده 

بـرداری    اجبـاری بهـره  پروانـه  شخص ثالثی کـه  طور و همینمالک اختراع یا سازمان دولتی      
نامـه    ایـن آیـین   40موضـوع مـاده      روز پس از دریافـت ابـالغ         20ظرف  است  او صادر شده    برای  
چنانچـه کمیـسیون    .  نمایـد  بررسـی مجـدد   به تـصمیم کمیـسیون درخواسـت         تبواند نس ت  می

 روز پـس از     30حداکثر ظـرف    ای را     درخواست تجدید نظر را قانع کننده تشخیص دهد، جلسه        
برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدید نظـر و در صـورت لـزوم طـرف او                 وصول درخواست،   

 .نمایـد  اتخاذ تصمیم می  برداری    بهرهمدت پروانه اجباری    تشکیل خواهد داد و در مورد شرایط و         
هـا و ابـالغ       نحوه تـشکیل کمیـسیون، مهلـت      . گردد   رد می  مذکوردر غیر این صورت درخواست      

 .نامه خواهد بود تصمیمات کمیسیون مطابق با این آیین

 

 43ماده 

 سوی کمیسیون را    صادره از برداری    بهرهتواند درخواست لغو پروانه اجباری        مالک اختراع می  
 قانون آمده است، همراه با مدارک و مـستندات مربـوط بـه    17ماده ) ج(بنابه دالئلی که در بند   
تــسلیم تــاریخ  از  روز30 موظــف اســت ظــرف دبیرخانــه.  تــسلیم نمایــددبیرخانــه کمیــسیون

 30رف بردار اعالم تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظـ      درخواست، مراتب را همراه با دالئل به بهره       
 و مستندات ارائـه     کمرجع مذکور اظهارات طرفین به انضمام مدار      .  اعالم نماید  دبیرخانه به   روز
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کمیـسیون پـس از بررسـی اظهـارات         . دارد  شده را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال می        
اتخـاذ  را  بـردار، تـصمیم مقتـضی         ربـط و بهـره      مالک اختراع، وزیر یا باالترین مقام دسـتگاه ذی        

برداری باشد، حـسب مـورد اجـازه           بهره پروانهچنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو       . نماید می
در صـورتی کـه حفـظ حقـوق قـانونی       . گردد  بردار دیگر صادر می     برداری برای مالک یا بهره      بهره

قـاء آن   ب نماید، کمیسیون نسبت به ا     بقاء تصمیم را ایجا   باند، ا    که اجازه را کسب کرده     یاشخاص
 .نماید یاقدام م

برداری همراه بـا مـدت و شـرایط            بهره پروانه اجباری قاء  بتصمیم کمیسیون مبنی بر لغو یا ا      
 . به طرفین ابالغ خواهد شددبیرخانهمربوط از سوی 

 44ماده 

بـرداری یـا رد آن از سـوی           بهـره اجبـاری   هرگونه تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطای پروانه        
 ایـن   .باشـد   مـی  قـانون    59 صالح مقرر در ماده        در دادگاه  متقاضی یا مالک اختراع قابل اعتراض     

 بـه ذینفـع و یـا اطـالع او از آن             از تـاریخ ابـالغ تـصمیم کمیـسیون            روز 60اعتراض باید ظرف    
 .صورت گیرد

 

 45ماده 

ای    قانون، دبیرخانه  17ماده  ) الف(ه وظایف اداری کمیسیون موضوع بند       یبه منظور انجام کل   
 .شود ره کل مالکیت صنعتی در مرجع ثبت تشکیل میبه ریاست مدیرکل ادا

 46ماده 

) ح(بنـد   بـرداری، موضـوع       صدور پروانه اجباری بهـره     پس از دریافت درخواست      مرجع ثبت 
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 روز از زمـان دریافـت همـراه بـا           10را در دفتر مخصوص ثبت و ظـرف         باید آن    ، قانون 17ماده  
دارنده حق اختـراع    . م یا مؤخر ابالغ نماید    دالیل، مدارک و مستندات به دارنده حق اختراع مقد        

 مرجع ثبـت   از تاریخ ابالغ به       روز 30مقدم یا مؤخر باید نظرات و دالیل و مدارک خود را ظرف             
 کمیـسیون ، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم تـسلیم  مرجع ثبت. تسلیم نماید 

 از استماع اظهـارات طـرفین، در         پس سیونکمی. خواهد کرد نامه     این آیین  170مذکور در ماده    
 تـشخیص    بـه   و شرایط و حدود و مبلـغ قابـل پرداخـت           برداری   بهره مورد اعطای پروانه اجباری   

در صـورت اعتـراض بـه تـصمیم     . گیری خواهد کـرد   تصمیم، یا رد درخواست  ،کارشناس رسمی 
صـادره  برداری  هبهر شدن تصمیم دادگاه در این مورد، پروانه اجباری      نهاییتا قبل از    ،  سیونکمی

 .از سوی کمیته معلق خواهد بود

های مذکور در این       چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر مقیم ایران نباشد، مهلت           –تبصره  
 .یابد ماده به دو برابر افزایش می

 

 در مورد اختراع ثبت شدهو اعراض نتقاالت ا ،تغییرات: م  پنجفصل 

 47ماده 

یا اعطاء اجـازه  ، نشانی، تابعیت، اقامتگاه اسموع تغییر راجع به    اختراع مکلف است هرن    مالک
را کتبـاً و همـراه بـا        اختـراع ثبـت شـده       مالکیت   یا اعراض از  و  برداری از اختراع  یا انتقال         بهره

 رعایـت    بـا   اعمال این تغییـرات    .اعالم نماید مرجع ثبت    سوابق به    ثبت در ت  جهمدارک مربوط   
 .امه خواهد بودن مقررات قانون و این آیین

المللی اختراع ثبت شـده تغییراتـی بـه وجـود آیـد، مالـک                بندی بین    چنانچه در طبقه   –تبصره  
نامه اختراع    تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی            اختراع می 
 .اعمال شود
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  48ماده 

، بایـد بـه صـورت       های اختراع    اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه        مالکدرخواست  
انجام این تغییرات، مشروط به . کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد 
نامه اختراع، از حـدود اطالعـات         آن است که در نتیجه این تغییرات، اطالعات مندرج در گواهی          

 .مذکور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نکند

 49ماده 

بـرای  درخواسـت کتبـی     .  به ثبت برسد   مرجع ثبت اختراع باید در    نامه    هرنوع انتقال گواهی  
 : گرددمرجع ثبتثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم 

 ؛نامه اختراع  اصل گواهی– 1

  ؛ نماید انتقالمدرک قانونی که داللت بر – 2

 ؛، در صورت وجودمدارک نمایندگی قانونی – 3

 .ها پرداخت هزینهمربوط به  رسید – 4

 50ماده 

 :در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است

 ؛بندی مربوط ، با ذکر طبقه عنوان اختراع– 1

  انتقال؛ ثبت تاریخ – 2

 ؛ شماره ثبت اختراع در ایران– 3
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 ؛ جدیدان قدیم و اسم، اقامتگاه و تابعیت مالک– 4

 .جود اسم ونشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت و-5

 51ماده  

بـه طـور     قـانون    17ضمن رعایت مـاده     برداری از اختراع خود را        تواند بهره   مالک اختراع می  
مورد حمایت، به هـر شـکل قـانونی بـه           جغرافیایی  جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق          

 وزمجـ  .توانـد انحـصاری یـا غیـر انحـصاری باشـد             بـرداری مـی       اجازه بهره . دیگران واگذار نماید  
رسـد   بـرداری کـه بـه ثبـت مـی      هـر مجـوز بهـره    . ثبت به ثبت برسد   مرجعبرداری باید در      بهره

درخواسـت ثبـت    . گردد، مگر اینکه دالیل انحصاری بودن ارائه شده باشد          غیرانحصاری تلقی می  
 :برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد  بهرهمجوز

 ؛گواهی شده طرفین باشد ءبرداری که حاوی امضا ای از مجوز بهره  نسخه–1

 ؛نامه اختراع  اصل گواهی– 2

 ؛، در صورت وجود مدارک نمایندگی قانونی-3

 .ها  مربوط به پرداخت هزینهرسید – 4

در صورتی که در چـارچوب      برداری    فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره       مراتب   –تبصره  
ین ماده،  امقررات  وجب  متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به م          

 .، قابل ثبت خواهد بودمانجام تغییرات الزبا 

 52ماده 

و مراتـب را بـه اطـالع        کـرده   برداری خـودداری       بهره مجوزدر موارد زیر مرجع ثبت از ثبت        
 :رساند متقاضی می
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بـرداری انحـصاری بـه         بهره مجوز درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبال  در مورد آن             – 1
 ؛یده استثبت رس

 ؛ اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد– 2

 .نامه اختراع پرداخت نشده باشد  ساالنه گواهی  هزینه– 3

 

 53ماده 

مجـوز  برداری از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت           بهرهمجوز  چنانچه مانعی برای ثبت     
ایـن آگهـی    . کنـد   را در روزنامه رسمی منتشر مـی       و مراتب   حفظ   را به صورت محرمانه      مربوط

 :مشتمل بر موارد زیر خواهد بود

 ؛بردار مالک و بهرهاسامی  – 1

 ؛ عنوان اختراع– 2

 ؛ تاریخ و شماره ثبت اختراع– 3

 ؛برداری  بهره مدت– 4

 . آن انحصاری یا غیر انحصاری بودن-5

 54ماده 

 بـه   مرجـع ثبـت    ،تراع و باقی بودن مدت اعتبار اختـراع       نامه اخ   در صورت فوت مالک گواهی    
نامـه اختـراع      ان مالک در ظهر گـواهی     ورا به عن  ث  انام ورثه یا ور   ث  ااز ور داث یا اح  ردرخواست و 

 درخواسـت   .د و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کـرد                یق
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 :گرددمرجع ثبت ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم 

 ؛ مصدق آنرونوشت اصل دادنامه انحصار وراثت یا – 1

 ؛نامه اختراع  اصل گواهی– 2

  ؛ها  مدارک دال بر پرداخت هزینه– 3

 .مدارک نمایندگی قانونی– 4

 55ماده 

تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقـوق خـود نـسبت بـه                   مالک اختراع می  
مدارک ذیل بایـد بـه درخواسـت اعـراض منـضم            . عراض حاصل نماید  اختراع ثبت شده معتبر ا    

 :گردد

 اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک اختراع رسیده است؛ -1

 نامه اختراع ثبت شده؛ اصل گواهی -2

 مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛ -3

 .پرداخت حق ثبت تغییراتمربوط به رسید  -4

از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مـشروط بـه ایـن               اعراض مالک اختراع     -1تبصره  
برداری از اختراع، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، بـه دیگـری        است که بهره  

 .واگذار نشده باشد

های پرداختی به مرجع ثبـت، مـسترد           در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه        -2تبصره  
 .نخواهد شد



 −  − 29

 56ماده 

برداری    فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره        ،بردای  اجازه بهره طاء  اع ،در صورتی که انتقال   
سـند مربـوط    رونوشت مصدق   اصل یا   در خارج انجام شده باشد،      یا اعراض از مالکیت ثبت شده       

های جمهوری اسـالمی      به تأیید نمایندگی  در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و            که  
 فسخ و خاتمـه پـیش از موعـد مجـوز            ،برداری   اجازه بهره  ء، اعطا لدلیل انتقا ایران رسیده باشد،    

 .برای ثبت آن در ایران خواهد بوداختراع، مالکیت   از اعراض یابرداری بهره

 57ماده 

در صـفحه   یا فـسخ و خاتمـه و یـا اعـراض از اختـراع ثبـت شـده                   و انتقاالت   کلیه تغییرات   
گـردد و جـز در        نامـه اختـراع درج مـی        هی ثبت و در ظهر گوا     ،اختراعثبت    مخصوص مربوط به    
در روزنامـه رسـمی آگهـی         از تـاریخ ثبـت      روز 30ظـرف   نفـع     به هزینه ذی  مورد تغییر نشانی،    

 .شود می

 .باشند  اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی         تا زمانی که به ثبت نرسیده     موارد مذکور   
و در صورت لزوم هزینه انتـشار   ها زینهه مقرر در جدول     های  منوط به پرداخت هزینه    ها  آنثبت  

 .خواهد بودآگهی مربوط 

 

نامـه    ثبت و اقامه دعوای ابطال گـواهی      به تقاضای   رد و   اعتراض به   :  ششم فصل  
 اختراع

 58ماده 

اعتراض باید  . مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است         مرجع ثبت   تصمیم  
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پرداخـت  مربـوط بـه   و رسید ا دالیل و مستندات مربوط      ه صورت کتبی و همراه ب     در دو نسخه ب   
 بـه    از طریـق مرجـع ثبـت        از تـاریخ ابـالغ تـصمیم،        روز 30ظـرف   ثبت،   ه رد بهزینه رسیدگی   

نامه، نسخه دوم آن   پس از ثبت اعتراض    .شودتسلیم  ،  نامه  ینی این آ  170موضوع ماده    کمیسیون
 مهلـت مـذکور بـرای متقاضـی مقـیم           .گردد  با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می         

 .باشد  روز می60خارج از کشور 

 در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهـد                –تبصره  
 .بود

 59ماده 

هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتـراض خـود را در           
نامه، نسخه دوم آن بـا قیـد تـاریخ و             پس از ثبت اعتراض   . نمایددو نسخه به مرجع ثبت تسلیم       

و نامه باید همراه با دالیل و مدارک استنادی           اعتراض. گردد  شماره وصول به معترض مسترد می     
نامه و    چنانچه پس از بررسی اعتراض    . پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد     مربوط به   رسید  

 به اعتراض نامه ضرورت داشـته باشـد، مرجـع ثبـت بـا      مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم 
نسبت بـه رفـع نـواقص    ابالغ  روز از تاریخ 30خواهد که ظرف  تعیین موارد، کتباً از متقاضی می 

 . لم یکن تلقی خواهد شد نامه کان در غیر این صورت، اعتراض. اقدام نماید

ــصره  ــت –تب ــن    مهل ــذکور در ای ــارج از    م ــیم خ ــخاص مق ــرای اش ــاده ب ــشور م   روز 60ک
 .باشد می

 60ماده 

باشد کـه اظهارنامـه      ی نسبت به اختراع   یتحق مالک ادعای  مبنی بر   معترض  هرگاه اعتراض   
باید  ،در صورتی که اختراع قبالً به نام او ثبت نشده است          ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است،        
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اضای ثبـت کـرده و حـق        نامه تق   اختراع خود مطابق قانون و این آیین        برای ، اعتراض همزمان با 
بـا  مرجـع ثبـت     . و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیـه نمایـد          اظهارنامه و حق ثبت اختراع      ثبت  

 ای از اعتـراض   نسخه، از وصول اعتراض روز10موظف است ظرف نامه   این آیین  59رعایت ماده   
متقاضی مکلف . ه را به انضمام رونوشت مدارک و دالیل استنادی به متقاضی ثبت ابالغ نمایدنام

 روز نسبت به اعتـراض وارده بـه         20خود را ظرف    مکتوب  ه پاسخ   نام  است از تاریخ ابالغ اعتراض    
 عدم پاسخ متقاضی به ابـالغ در مهلـت مقـرر بـه منزلـه تمکـین وی                   .مرجع ثبت تسلیم نماید   

سترد مبرای ثبت اختراع     هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید درخواست او           .خواهد بود 
شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبـت             و مراتب کتباً به معترض ابالغ می       گردد  شده تلقی می  

 اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبـت آن          همزمان با   ای که     نرسیده است، برطبق اظهارنامه   
  روز به معترض ابالغ    10 در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف            .اقدام کند 

 تـسلیم    از طریـق مرجـع ثبـت        روز مهلت دارد که اعتراض خود را       20  از این تاریخ      و وی  هکرد
همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شـود         . نمایدنامه     این آیین  170کمیسیون موضوع ماده    

 نسبت به اختراعی باشد     ،رض مبنی بر داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت         تکه اعتراض مع  
ت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبـت نرسـیده اسـت؛ مگـر                   که اظهارنامه ثب  

در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامـه ثبـت اختـراع بـه              . اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد     
نامه قابل اعتراض در دادگاه   این آیین172تصمیم کمیسیون طبق ماده  .مرجع ثبت نخواهد بود

 . قانون است59صالح مقرر در ماده 

مبـالغ  اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی بـه ثبـت اختـراع نـشود               که   در صورتی  -1تبصره
 .قابل استرداد نخواهد بوداز این بابت، پرداختی 

 در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد             -2تبصره  
 .بود

های مذکور در این ماده بـه دو برابـر            ایران نباشد، مهلت   در صورتی که معترض مقیم       - 3تبصره
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 .یابد افزایش می

 61ماده 

تواند با اثبات یکی از موارد مذکور  نفع می ذینامه اختراع،  گواهیابطال در صورت درخواست 
 .  قـانون نمایـد    59دادخواست خـود را تـسلیم دادگـاه صـالح مقـرر در مـاده                 قانون   18در ماده   

 : باید همراه مدارک ذیل باشددادخواست ابطال

 ؛ ابطال ادعاییه اسناد و مدارک مثبتلکاصل یا رونوشت مصدق  – 1

پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شـرح مـذکور در             مربوط به    رسید   -2
 ها؛ جدول هزینه

 .نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود  وکالت-3

 62ماده 

رأی نهایی دادگاه به مرجع     . شود  اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی می        هرگاه ثبت   
له، آگهی مربـوط بـه آن را در           گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم            ثبت ابالغ می  

توانـد مخـارج مزبـور را در     له مـی     محکوم .کند  اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می       
ای از   شامل عنوان اختراع و ذکر خالصـه ر آگهی مذکو.وم علیه مطالبه کند  جزء خسارت از محک   

 . دادگاه در این خصوص خواهد بودنهایی رأیمفاد 
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 اتالمللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراع اظهارنامه بین:  هفتمفصل 

 63ماده 

بـاع ایرانـی یـا       از سـوی ات    اتالمللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراع         اظهارنامه بین 
 بـه عنـوان اداره مبـدا عمـل خواهـد            مرجع ثبت ،  دگرد می مرجع ثبت در ایران تسلیم    مقیمین  

 .نمود

 64ماده 

کـشور  « و   »کشور تعیین شده  « ایران به عنوان     ،المللی  های بین    در صورتی که در اظهارنامه    
ت مقـرر در    ضمن رعایت تشریفا   ، مرجع ثبت  المللی معرفی شده باشد      جهت ثبت بین   »منتخب

نامه مورد بررسی قـرار       تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین         مربوط   نامه  معاهده و آیین  
 .خواهد داد

 65ماده 

نامـه مربـوط پرداخـت        المللی طبـق معاهـده و آیـین         هایی که برای ثبت بین      عالوه بر هزینه  
هـا    هزینـه  طبـق جـدول      ای   هزینـه  ،المللی و مـدارک آن       جهت بررسی اظهارنامه بین    ،گردد  می

المللـی و      در صورت تأییـد اظهارنامـه، چگـونگی ارسـال آن بـه دفتـر بـین                 .دریافت خواهد شد  
 .های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود هزینه

 ها هزینه:  هشتم فصل 

 66ماده 

نامه اختراع  بیست سال از تاریخ تـسلیم اظهارنامـه             اعتبار گواهی  قانون،   16با توجه به ماده     
یک سال از   انقضای   از   قبل ظرف دوماه نه   ساال  ای  هزینه نامه باید،   برای حفظ اعتبار گواهی   . ستا
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نامـه، طبـق      و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گـواهی             تاریخ تسلیم اظهارنامه    
 . تادیه گردد واال ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شدها  جدول هزینه

ـ    اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعـد            اگر مالک     هزینـه   ر، عـالوه ب
نه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خـود       هزینه ساال نصف  ای معادل      جریمه نهساال

 .باقی خواهد ماند

 

 صنعتیهای ثبت طرح : بخش سوم

 مه ثبت اظهارنا، انتقال و استرداد، اصالحتسلیم،: فصل اول

 67ماده 

 .ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است

 68ماده 

و به زبان فارسی    ) 1 –ط  ( نسخه و در فرم مخصوص       2اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در       
 .تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود

سایر اسناد مربوط، بـه زبـان دیگـری غیـر از     و اظهارنامه اسناد ضمیمه   در صورتی که     –تبصره  
،  الزامی استها کامل آنعادی ه مهمراه با ترج مورد نیاز   فارسی باشد، ارائه اصل مدارک      

هـا    تواند خالصه آن    ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می            مع
توانـد در جریـان بررسـی     یمرجع ثبـت در صـورت لـزوم مـ      . را به فارسی ضمیمه نماید    

 چنانچـه اصـطالحات فنـاوری و        .اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند       
علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطالحات               
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 .کند کفایت می

 69ماده 

و یـا   ست سفارشـی    متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا بـا پـ              
 یا تاریخ   تاریخ وصول اظهارنامه  . بت تسلیم نماید  ثبه مرجع   نامه     این آیین  167درچارچوب ماده   

 .گردد ، تاریخ اظهارنامه تلقی میداده پیام

 70ماده

 :اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی نکات زیر باشد

 قـانونی وی    شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده       کدپستی،  اسم، نشانی،    -1
ذکـر نـام، نـوع فعالیـت، اقامتگـاه،          و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است،         

 محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است؛ 

 در  هـا      پستی شخص یا اشخاصی که صـالحیت دریافـت ابـالغ           کداسم، اقامتگاه و     -2
 ؛قیم ایران نباشد، در صورتی که متقاضی مرا دارندایران 

 ؛اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد -3

 ؛ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد ذکر کاال و طبقه -4

نامه طـرح صـنعتی در خـارج، در صـورت             تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی       -5
 تقدم؛  درخواست حق

 .تعیین ضمائم -6

سلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسـط اشـخاص حقـوقی، امـضاء                در صورت ت    – 1تبصره  
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 .، ضروری استاشخاص مجازها از طرف  آن

 مقیم خارج از کشور عالوه برفارسی باید به حروف التین باشد            متقاضیاسم و نشانی     -2تبصره  
 .و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود

 71ماده 

المللی و یا به یـک مجموعـه      بندی بین   ه از طبقه  دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبق        
تـوان در   را می چنانچه با هم استعمال گردند،    یا ترکیبی از اجزاء ، ولو مربوط به طبقات مختلف         
 .یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود

 

 72ماده 

خ تـسلیم   های صنعتی مشابه را در یک تاری        در صورتی که متقاضی، دو اظهارنامه دارای طرح       
هـا را بـه عنـوان طـرح           تواند یکـی از اظهارنامـه       نماید، بنابه درخواست متقاضی، مرجع ثبت می      

 .صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد

 73ماده 

 :مدارک زیر باید ضمیمه  اظهارنامه شوند

 ؛متقاضی و طراحمثبت هویت مدارک  -1

 ؛وسط نماینده قانونی به عمل آیدمدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا ت -2

 پـنج گرافیکـی یـا     نمونه از شکل یـا تـصویر         پنجاگر طرح صنعتی دو بعدی باشد،        -3
  ؛طرح ترسیم شده به عنوان نمونهنمونه از 
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 پـنج شکل یا تـصویر گرافیکـی یـا    نمونه از  پنج اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد،    -4
  ؛طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرحنمونه از 

توانـد مـاکتی از آن را بـه همـراه             در طرح صنعتی سه بعـدی، مرجـع ثبـت مـی              -5
طـرح خـود ارائـه      مـدل   متقاضـی از    اندازه ماکتی کـه     . اظهارنامه درخواست نماید  

 کیلـوگرم و از     2 سانتی متـر و وزن آن حـداکثر          20×20×20 باید حداکثر    ،دهد می
 ترسـیم شـده بایـد       هـای گرافیکـی و      شـکل . ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد       ماده

 سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع             10×20حداکثر در ابعاد    
A4   ؛با جوهر مشکی باشدو 

درخواست کتبی به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مـدت               -6
  ؛آن، در صورت تمایل

اهد اسم وی ذکر    درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخو           -7
 شود؛

 مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامـه شـامل دو یـا           رسید -8
 ؛های اضافی چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه

 که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حـداکثر ظـرف            مدارک مربوط به حق تقدم     -9
  . روز از آن تاریخ تسلیم شود15

 4   و   3 طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، موضـوع بنـدهای                -1ه   تبصر
 و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال  سانتی متر باشد20×20، باید حداکثر در ابعاد فوق

 .و تصاویر تصریح گردد

ـ      اکت  تواند م   ، مرجع ثبت می   ماکتی از مدل طرح    در صورت ارائه     -2تبصره   ه مزبـور را ممهـور ب
 .مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید
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های صنعتی متعدد باشد، تـصاویر یـا اشـکال یـا               در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح      -3تبصره  
 .گردند ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می مدل

 74ماده 

تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای      قانون، درخواست حق     9در صورتی که متقاضی طبق ماده       
ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشـد، بـه مرجـع ثبـت تـسلیم                      

 :این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد. نماید

  ؛تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی -1

 ؛المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی بندی بین طبقه -2

و چنانچـه اظهارنامـه     است  امه اصلی در آنجا تسلیم شده       کشور یا کشورهایی که اظهارن     -3
 .، ذکر مأخذ آنباشدالمللی مبنای حق تقدم  ای یا بین منطقه

 75ماده 

در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حـق تقـدم از زمـان                   
 .شود ها محاسبه می رین آنت قدمم

 76ماده 

 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامـه اصـلی خواهـد      6،   صنعتی  در ثبت طرح   مدت زمان حق تقدم   
ین مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخـرین روز مـصادف بـا روز                   ادر  . بود

 .تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد
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 77ماده 

، بـا انجـام      برای ثبـت طـرح صـنعتی        قانون 4د هـ ماده    لت ارفاقی مقرر در بن    هاستفاده از م  
 .نامه خواهد بود  این آیین26تغییرات الزم، مشمول مقررات ماده 

 78ماده 

تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصـالح کنـد، مـشروط بـر                    متقاضی می 
اخـت هزینـه مقـرر در       درخواست اصـالح بـا پرد     . اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید      

 .پذیرد ها انجام می جدول هزینه

  79ماده 

تـسلیم  توانـد ضـمن      متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتی مـی             
 .درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد

 .های پرداختی مسترد نخواهدشد درصورت استرداد اظهارنامه، هزینه

 80ماده 

 بایـد   برداری از آن     یا اعطای هرگونه اجازه بهره     انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه      
اعمـال ایـن   . نفع به مرجع ثبت اعالم و در پرونده مربوط درج گـردد  به درخواست کتبی هر ذی   

 . خواهد بودها مقرر در جدول هزینهتغییر منوط به پرداخت هزینه 

 81ماده 

 را از لحاظ شناسایی هویت متقاضـی و نمـایش           اظهارنامهصحت تنظیم    مقدمتاً   مرجع ثبت، 
 ،ثبـت گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامـه در دفتـر                 
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که دارای همان مشخصات نسخه اصـلی اسـت بعـد از امـضا و           همراه با ضمائم    نسخه دوم آن را     
وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضـی       ) لساعت، روز، ماه و سا    (مهر و قید تاریخ     

 .خواهد کردمسترد 

شـوند، درصـورت ثبـت     هایی که با پـست سفارشـی ارسـال مـی       در خصوص اظهارنامه   –تبصره  
ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبـت بـا پـست                 ، نسخه دوم آن   ها  اظهارنامه

 در صـورت عـدم ثبـت نیـز          .خواهد شـد  عنوان رسید به متقاضیان مسترد        سفارشی، به 
های واصله در   پاسخ اظهارنامه.مراتب به همین ترتیب به اطالع متقاضیان خواهد رسید

 .نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود  این آیین167چارچوب ماده 

 

 بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی  : فصل دوم

 82ماده 

ظهارنامــه و ضــمائم آن را از لحــاظ رعایــت روز از تــاریخ وصــول، ا 60مرجــع ثبــت ظــرف 
های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامـه و همچنـین تطبیـق طبقـه یـا                        جنبه

 .دهد المللی، مورد بررسی قرار می بندی بین طبقات اعالمی با طبقه

 83ماده 

 آن مـشاهده  مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضـمائم     
نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابالغ تا ظرف مهلت مقرر در این                   

 . نمایدصآیین نامه اقدام به رفع نق

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتوانـد نقـایص اعالمـی را رفـع نمایـد،                     
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کر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابالغ خواهد          مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذ          
 .کرد

خـارج از  مقیم  و برای متقاضیان  روز30 مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا       -تبصره  
 . شود  ابالغ محاسبه میتاریخ از  روز60کشور تا 

 84ماده 

 :های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند طرح

 ؛هایی که جدید یا اصیل نباشند طرح -1

 ؛شوند هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می طرح -2

 ؛های رسمی های حاوی نمادها یا نشان طرح -3

 .های مخالف نظم عمومی یا اخالق حسنه طرح -4

اظهارنامـه   قانون، طرحی است که قبل از تسلیم   21د با رعایت مفاد ماده      یطرح صنعتی جد  
 . باشد عموم عرضه نشده و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم، همانند آن به

طور مستقل توسط طراح پدید آمـده         شود که به    طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می      
 نباشـد، بـه نحـوی کـه از دیـد یـک کـاربر آگـاه، متفـاوت از               های موجـود    و کپی و تقلید طرح    

 .هایی باشد که قبالً در اختیار عموم قرار گرفته است طرح

 85ماده 

مراتب کتباً بـه متقاضـی      قرار گیرد،    صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت       هرگاه تقاضای ثبت طرح   
هـای مربـوط بـه         جهت پرداخت هزینـه    ، روز پس از تاریخ اعالم     30ی باید ظرف    واعالم شده و    
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در صـورت عـدم     . اقـدام نمایـد   نامه     این آیین  86 و انتشار آگهی موضوع ماده       ثبت طرح صنعتی  
 ایـن مهلـت بـرای       .گردد  ظهارنامه کان لم یکن تلقی می     ها در مهلت مقرر فوق، ا      پرداخت هزینه 

 .باشد  روز می60متقاضیان مقیم خارج از کشور 

 86ماده 

 جهت اطالع عموم در روزنامه       روز 30ظرف  را  مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی، مراتب         
 :باشد آگهی مزبور شامل موارد زیر می .نماید رسمی آگهی می

 ؛شماره و تاریخ اظهارنامه -1

 ؛ماره و تاریخ ثبت طرح صنعتیش -2

 ؛ و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباً درخواست کند که نامش ذکر نشوداسم -3

 ؛ و اقامتگاه متقاضی یا نماینده ویاسم -4

 ؛باشد ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می ذکر کاال و طبقه -5

 ؛تعیین تاریخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود -6

 که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگـی یـا غیررنگـی بـودن               تصویر یا تصاویری     -7
  ؛تصویر

  ؛، در صورت ارائهماکت طرح اشاره به  -8

 .مدت اعتبار ثبت -9

 قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه         25 هرگاه درخواستی طبق ماده      -تبصره
آگهـی حـاوی    در این صورت مرجع ثبـت، یـک         . شود  طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی     
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مالک طـرح ثبـت شـده و          تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطالعات مربوط به هویت         
تاریخ تنظیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سـایر امـور ضـروری را منتـشر                  

پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده، مرجع ثبت آگهی طرح صنعتی ثبت            . کند  می
هـای     هزینه انتشار آگهی   . روزنامه رسمی خواهد کرد    سلیم ت صادر و برای انتشار     شده را   

 .ی خواهد بودت به عهده متقاضی ثبت طرح صنعتبصرهمذکور در این 

 87ماده 

 انجـام   در دفتر ثبت طرح صنعتی    ) 2 –ط  (و طبق فرم    ثبت طرح صنعتی با قید مراتب زیر        
 :پذیرد می

 ؛نامهو شماره ثبت اظهار) روز، ماه و سال ساعت،(کامل تاریخ  -1

 ؛تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی -2

 ؛ها اختیار شده است اسامی کاالها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن -3

های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایـی کـه متقاضـی      طرح یا طرح ذکر مشخصات  -4
 ؛خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد می

  شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛،اریخدر صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، ت -5

 او در صـورتی کـه اظهارنامـه توسـط           نماینـده اسم، محل اقامت و تابعیت مالک طرح و          -6
 ؛ تسلیم شده باشدنماینده قانونی

اسم و نشانی و تابعیت طراح، در صورتی که متقاضی شخص طراح نیـست، مگـر اینکـه                   -7
 شود؛ننامه طرح صنعتی ذکر  اهیطراح کتباً تقاضا نموده باشد که اسمش در گو

 .مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی -8
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یابـد و هـر        در دفتر ثبت طرح صنعتی برای هر طرح دو صفحه اختـصاص مـی               – 1تبصره
تغییر و اصالح و همچنین نقل و انتقاالتی کـه نـسبت بـه طـرح صـنعتی صـورت                    

 .گردد بور قید میزگیرد، در صفحات م می

ده نـ  مالـک طـرح صـنعتی یـا نمای         ءز تکمیل باید به امضا     درج مراتب فوق پس ا     -2تبصره  
 .های صنعتی برسد قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح

 88ماده 

 و تحویـل نـسخه منتـشر شـده یـا        پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربـوط بـه آن            
وی کـه حـا   ) 3 –ط  (طبـق فـرم     ای    نامه  ، گواهی منعکس درسایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت      

 مالـک ، بـه     ممهور کـردن آن     منگنه و   و  یک نمونه کامل از طرح     الصاق تصویر نکات زیر باشد با     
 :شود طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می

 تاریخ وصول  اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛  -1

 ها؛ تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح -2

  طرح؛مالکاسم و اقامتگاه و تابعیت  -3

، نشانی و تابعیت طراح، مگر اینکه طراح کتباً از مرجع ثبت درخواسـت عـدم ذکـر                  اسم -4
 اسم خود را نماید؛

باشد و طبقـه و یـا طبقـاتی     ها می ذکر کاال یا کاالهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن    -5
 که مورد تایید قرار گرفته است؛

 مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن؛ -6

 ؛آن حق تقدم و پذیرش ادعای، در صورت سلیم اظهارنامه مقدمشماره و محل تذکر تاریخ،  -7
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  .تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن آن -8

های صنعتی    ه ثبت طرح  ر رئیس ادا  ءبه امضا با استفاده از فناوری روز تهیه و        نامه    این گواهی 
 .رسد می

 

 تمدید ثبت طرح صنعتی:  فصل سوم

 89ه ماد

توانـد بـا پرداخـت هزینـه مقـرر،       ی مـی  تمالک طرح صـنع    قانون،   28با توجه به بند د ماده       
 .درخواست تمدید اعتبار ثبت طـرح صـنعتی را بـرای دو دوره پنجـساله متـوالی دیگـر بنمایـد         

 در هـر  ماه قبل از انقضای مدت اعتبـار ثبـت طـرح صـنعتی     درخواست تمدید ثبت، ظرف شش 
 .آمد، به عمل خواهد دوره

، امکان درخواست آن     شده د ظرف مهلت یا    در صورت عدم درخواست تمدید ثبت      –تبصره  
 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تأخیر             6ظرف مهلت   

ها وجود دارد، واال ثبت طـرح صـنعتی از درجـه اعتبـار سـاقط       طبق جدول هزینه 
 .خواهد شد

 90ماده 

 صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شـده یـا نماینـده               درخواست تمدید ثبت طرح   
نمونه طرح و رسید پرداخـت هزینـه مربـوط، بـه            تصویر  اق  صقانونی او تهیه و پس از امضاء و ال        

 .گردد مرجع ثبت تسلیم می

کرده مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد                 
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 درخواست، تاریخ دریافـت و شـماره آن را قیـد و نـسخه دوم آن را کـه                    و برروی هریک از نسخ    
کننده  عنوان رسید به درخواست  و مهر بهءدارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضا

 .مسترد خواهد کرد

 91ماده 

 : ذیل باشدنکاتدرخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی 

  که تمدید آن مورد درخواست است؛ای صنعتیطرح اظهارنامه و شماره و تاریخ ثبت  -1

 ؛ی موضوع طرح صنعتیهاکاالطبقه یا طبقات  -2

اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبـت شـده یـا نماینـده قـانونی وی، در                     -3
 .ل آیدمصورتی که درخواست توسط نماینده به ع

 نمونه از   شل ش ق حدا ،پرداخت هزینه تمدید  مربوط به   ثبت هویت متقاضی، رسید     ممدارک  
بایـد بـه    و مدارک نمایندگی قانونی، درصورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید،             طرح  

 .همراه درخواست تمدید ارائه شود

 92ماده 

تمدید ثبت، دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی       
قانونی  صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده       ) 4 –ط  (طبق فرم   نامه تمدید ثبت      مربوط، گواهی 
نامه اصلی، با انجـام تغییـرات الزم، و           نامه تمدید شامل مندرجات گواهی     گواهی. وی خواهد شد  

 .نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود

  در موقع تمدید ثبـت، مرجـع ثبـت مکلـف اسـت طبقـه محـصوالت را مطـابق بـا                        -1تبصره    
تمدیـد ثبـت    امـه   ن  یه ثبت و گوا   ،المللی در دفتر    بندی  بین    طبقهدترین ویرایش   جدی
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 هزینـه تغییـر طبقـات ناشـی از اعمـال            .طرح صنعتی را براساس آن تـصحیح نمایـد        
المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسـمی            بندی بین   ویرایش جدید طبقه  

 .به عهده مالک عالمت خواهد بود

آن توانـد هـیچ تغییـری در آخـرین شـکل ثبـت              نمـی طـرح صـنعتی     دید ثبـت     تم – 2تبصره  
  ایـن  93در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صـنعتی موضـوع مـاده              . وجودآورد به
 .نامه قابل اعمال خواهد بود یینآ

 

  ثبت شده در مورد طرح صنعتیو اعراض انتقاالت ،تغییرات: فصل چهارم

 93ماده 

ت هر نوع تغییر راجع به اسم، نـشانی، تابعیـت و اقامتگـاه یـا                مالک طرح صنعتی مکلف اس    
یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباً          و  برداری از طرح  یا انتقال         اعطاء اجازه بهره  

اعمال این تغییرات با    . و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعالم نماید             
 . نامه خواهد بود   آیین این ورعایت مقررات قانون

المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک  بندی بین  چنانچه در طبقه  –تبصره  
نامـه    تواند از مرج ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی            طرح صنعتی می  

 .طرح صنعتی اعمال شود

 94ماده 

، مـدارک و  واگـذار کنـد   را بـه دیگـری   برداری از طرح   طرح اجازه بهره   مالکدر مواردی که    
در ایـن   . جع ثبت ارائه شود   راسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط، به م            
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بـرداری را ثبـت و     لکـن اجـازه بهـره   ، را به صورت محرمانه حفـظ   مجوزفرض مرجع ثبت، مفاد     
 .کند آگهی می

 در صورتی که در چارچوب متن       برداری  هبهر فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز      مراتب   –تبصره  
ماده، با انجام   مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این         مقرراتقرارداد و مطابق قوانین و      

 .تغییرات الزم، قابل ثبت خواهد بود

 95ماده 

درخواسـت کتبـی   . نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت به ثبت برسـد      هرنوع انتقال گواهی  
 : همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گرددبرای ثبت انتقال باید

 طرح صنعتی؛معتبر نامه   گواهیآخرین -1

 سند رسمی حاکی از انتقال؛ -2

 مدارک نمایندگی قانونی؛ -3

 .ها پرداخت هزینهمربوط به  رسید -4

 96ماده 

 :درآگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است

  عنوان طرح-1

  انتقال؛ثبت تاریخ -2

ح در ایران، با ذکر کاال یا کاالهایی که طـرح ثبـت شـده مربـوط بـه آن                     شماره ثبت طر   -3
 باشد؛ می
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  جدید؛ان قدیم و اسم، اقامتگاه و تابعیت مالک– 4

 . اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود– 5 

 

 97ماده 

حقوق خود نـسبت بـه   تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از            مالک طرح صنعتی می   
مدارک ذیـل بایـد بـه درخواسـت اعـراض           .  اعراض حاصل نماید   ،طرح صنعتی ثبت شده معتبر    

 :منضم گردد

 اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است؛ -1

 نامه طرح صنعتی ثبت شده؛ اصل گواهی -2

 مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛ -3

 .رداخت حق ثبت تغییراتپمربوط به رسید  -4

 اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شـده مـشروط             -1تبصره  
صنعتی، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، بـه             برداری از طرح    به این است که بهره    

 . دیگری واگذار نشده باشد

ـ        در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه        -2تبصره   ه مرجـع ثبـت، مـسترد       هـای پرداختـی ب
 .نخواهد شد

 98ماده 
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 فـسخ و خاتمـه پـیش از موعـد مجـوز             ،بـرداری    اجـازه بهـره     اعطـاء  ،در صورتی که انتقـال    
در خارج از کـشور انجـام شـده باشـد،           یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده         برداری    بهره

ی در ایران قید و     در آن شماره و تاریخ ثبت طرح صنعت       که   مربوط   سندصدق  رونوشت م یا  اصل  
اجـازه    اعطـاء  ،دلیـل انتقـال   هـای جمهـوری اسـالمی ایـران رسـیده باشـد،               به تأیید نمایندگی  

 ،یا اعراض از مالکیت طرح صـنعتی      برداری،     فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره        ،برداری  بهره
 .برای ثبت آن در ایران خواهد بود

 99ماده 

در صـفحه   تمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شـده           یا فسخ و خا    انتقاالت    و کلیه تغییرات 
گردد و    نامه طرح صنعتی درج می       ثبت و در ظهر گواهی     ،مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی     

در روزنامه رسمی آگهی    خ ثبت   یاز تار  روز   30ظرف  نفع    جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی       
، در مقابـل اشـخاص ثالـث قابـل اسـتناد            انـد   تا زمانی که به ثبت نرسیده       موارد مذکور  .شود  می
و در صـورت لـزوم     هـا     های مقرر در جدول هزینه       منوط به پرداخت هزینه    ها  آن ثبت. باشند  نمی

 .خواهد بودهزینه انتشار آگهی مربوط 

 

نامـه    ثبت و اقامه دعوای ابطـال گـواهی        به تقاضای و  اعتراض به رد    : فصل پنجم 
 طرح صنعتی 

 100ماده 

 اعتراض باید   .قابل اعتراض است  مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی        ت  تصمیم مرجع ثب  
 پرداخـت   مربـوط بـه  و رسیدو همراه با دالیل و مستندات مربوط        در دو نسخه به صورت کتبی       

 بـه  ، از طریق مرجـع ثبـت   روز از تاریخ ابالغ تصمیم     30ظرف مدت   هزینه رسیدگی به رد ثبت      
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نامه، نـسخه دوم آن   پس از ثبت اعتراض.  تسلیم شودنامه ین این آئ170 موضوع ماده   کمیسیون
قاضـی مقـیم    تمهلـت مـذکور بـرای م      . گردد  با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می         

 .باشد  روز می60خارج از کشور 

ل استرداد نخواهـد    ب در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قا            –تبصره  
 .بود

 101ماده 

هرشخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در                
نامه، نـسخه دوم آن بـا قیـد تـاریخ و              پس از ثبت اعتراض   . دونسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید     
 و یاعتراض نامه باید همراه با دالیل و مدارک استناد. گردد شماره وصول به معترض مسترد می

چنانچه پس از بررسی اعتراض نامـه       . باشدرسیدگی به اعتراض     هزینهپرداخت   به   مربوطرسید  
نامـه ضـرورت داشـته باشـد، مرجـع ثبـت         تکمیل مدارک منضم به اعتراض     ،و مدارک استنادی  

 روز از تاریخ ابالغ نسبت بـه رفـع نقـص       30خواهد که ظرف       کتباً از متقاضی می    ،باتعیین موارد 
 . نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد صورت، اعتراضدر غیر این . اقدام نماید

ــصره  ــت –تب ــذکور  مهل ــشور       م ــارج از ک ــیم خ ــخاص مق ــرای اش ــاده ب ــن م   روز 60در ای
 .باشد می

 102ماده 

 باشـد کـه     ای   نسبت به طـرح صـنعتی      ، مبنی بر ادعای حق مالکیت     معترضهرگاه اعتراض   
 طرح صنعتی قبالً به نام او ثبـت         اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که          

نامـه     برای طرح صنعتی خـود مطـابق قـانون و ایـن آیـین              ، اعتراض همزمان با نشده است، باید    
تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربـوط بـه آن                 
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 روز از 10ظـرف  ه، نامـ  آیـین    ایـن    101 با رعایت مـاده      مرجع ثبت موظف است     . را تأدیه نماید  
نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دالیل استنادی به            ای از اعتراض    تاریخ وصول اعتراض نسخه   

نامه پاسخ مکتوب خـود را        متقاضی مکلف است از تاریخ ابالغ اعتراض      . متقاضی ثبت ابالغ نماید   
قاضی بـه ابـالغ    عدم پاسخ مت. روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید       20ظرف  

 . در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود

است او برای ثبت طرح صنعتی مـسترد        واعتراض تمکین نماید، درخ   به  هرگاه متقاضی کتباً    
شود تا در صورتی که طـرح صـنعتی وی             و مراتب کتباً به معترض ابالغ می       گردد  شده تلقی می  

 اعتراض تسلیم کرده اسـت نـسبت بـه          همزمان با ه  ای ک   نامهربه ثبت نرسیده باشد، برطبق اظها     
 روز بـه    10در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجـع ثبـت مراتـب را ظـرف               . ثبت آن اقدام کند   

از طریـق مرجـع   روز مهلت دارد که اعتـراض خـود را          20از این تاریخ    معترض ابالغ کرده و وی      
ین ترتیب در موردی نیز بایـد       هم. نمایدنامه       این آیین  170کمیسیون موضوع ماده    تسلیم  ثبت  

رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشـتن برخـی حقـوق، غیـر از حـق مالکیـت،                     
ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجـع ثبـت شـده ولـی هنـوز در                    نسبت به طرح صنعتی   

رض نیـازی    در این ف   .ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه طرح صنعتی قانوناً قابل ثبت نباشد            
 تصمیم کمیسیون طبق مـاده      .به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود          

 . قانون است59نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده   این آیین172

تهی به ثبـت طـرح صـنعتی نـشود          ن اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی م      در صورتی که   –1تبصره
 .قابل استرداد نخواهد بود ین بابت،  از امبالغ پرداختی

 در صورت رد اعتراض در کمیـسیون، هزینـه رسـیدگی بـه اعتـراض قابـل اسـترداد                    -2تبصره  
 .نخواهد بود

های مذکور در این ماده به دوبرابر افـزایش              چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت      -3تبصره  
 .یابد می
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 103ماده 

 قـانون، ابطـال ثبـت طـرح صـنعتی را        59مقرر در مـاده     لح  صاتواند از دادگاه      فع می هر ذین 

ثابت کند که یکـی از شـرایط منـدرج در           طی دادخواستی   در این صورت باید     . درخواست نماید 

قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نـام وی ثبـت شـده،                  ) 21(و  ) 20(مواد  

 .ستپدیدآورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نی

 :دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد

  بطال؛ ا ادعایمثبتو مدارک  کلیه اسناد مصدق  اصل یا رونوشت  -1

پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شـرح مـذکور در             مربوط به   رسید   -2
 ها؛  جدول هزینه

 .شود در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم ،وکالت نامه -3

 104ماده 

رأی نهـایی دادگـاه     . شود  هرگاه ثبت طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می           

له، آگهی مربـوط بـه        گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم            به مرجع ثبت ابالغ می    

مزبور  جتواند مخار   له می    محکوم .کند  آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می          

 آگهی مذکور شامل مشخـصات طـرح صـنعتی و           .را درجزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند       

 . دادگاه در این خصوص خواهد بودنهایی رأیای از مفاد  ذکر خالصه
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 ثبت عالئم : بخش چهارم

 اظهارنامه رد  و ثبت ،تسلیم، استرداد: فصل اول

 105ماده 

 .ه مرجع ثبت استثبت عالمت مستلزم تسلیم اظهارنامه ب

 106ماده 

و بـه زبـان فارسـی       ) 1 –ع  (اظهارنامه ثبت عالمت باید در دو نـسخه و در فـرم مخـصوص               
 .تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود

 اسناد مربـوط بـه زبـان دیگـری غیـر از             سایر اسناد ضمیمه اظهارنامه و       در صورتی که   -تبصره
 .کامل آن الزامی اسـت عادی همراه با ترجمه مورد نیاز  رسی باشد، ارائه اصل مدارک      فا

تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک     مرجع ثبت در صورت لزوم می     
 .مذکور را مطالبه کند

 

 107ماده 

ارچوب و یا در چـ    متقاضی باید اظهارنامه ثبت عالمت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی              
 .به مرجع ثبت تسلیم نمایدنامه   این آیین167ماده 
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 108ماده 

 :اظهارنامه ثبت عالمت باید حاوی نکات زیر  باشد

متقاضـی و در صـورتی کـه متقاضـی      شماره ملی، نشانی، کدپـستی و تابعیـت          ،اسم -1
تابعیـت،  ثبـت،   و شـماره    محل   ،نوع فعالیت، اقامتگاه   نام،شخص حقوقی است، ذکر     

  .هر شناسه دیگر آن الزامی است عنداللزوم و مرکز اصلی

 ؛صورت وجوددر نماینده قانونی متقاضی،و کدپستی  نشانی ، شماره ملی،اسم -2
 را  ها در ایران    دریافت ابالغ که صالحیت    ی شخص یا اشخاص    پستی کد و    نشانی ،اسم -3

 ، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛دارند

 در مربوط؛ای از عالمت در کا الصاق نمونه -4

توصیف و تعیین اجزاء عالمت و تعیین حروف مشخص در صورتی که عالمت مـورد                -5
 درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛

رود، با تعیین طبقـه    ها به کار می     ذکر کاالها و خدماتی که عالمت برای تشخیص آن         -6
 ؛المللی بندی بین یا طبقات درخواست شده طبق طبقه

 درخواست؛ در صورت ،ذکر حق تقدم -7

  عالمت؛مالک فعالیترشته  -8

 ذکر عالمت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد؛ -9

در صورتی که عالمت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی                -10
 و ترجمه آن؛

خـاص عالمـت      ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یـا ویژگـی               -11
 باشد؛

 ودن عالمت در صورت درخواست ثبت آن؛ذکر سه بعدی ب -12
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 .تعیین ضمائم -13

 در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقـوقی، امـضاء               -1تبصره  
 .ضروری است مجاز، ها از طرف اشخاص آن

 در صورت تعدد متقاضی ثبت، شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و               -2تبصره  
نامـه    انجام سایر تشریفات اداری الزم، جز دریافـت گـواهی         مکاتبه با مرجع ثبت و      

 .عالمت، را دارد، باید با ذکر اقامتگاه، تعیین شود
 و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور عالوه بر فارسی باید به حروف التـین                اسم -3تبصره  

 .دشونیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی 
بنـدی کـاال و        ثبت  و انتـشار عالئـم، مرجـع ثبـت طبقـه              در کلیه امور راجع به     – 4تبصره  

در صـورت   . دهـد    مـی  مورد بررسی قـرار   المللی    بندی بین   خدمات را براساس طبقه   
و بـه عهـده     بنـدی مربـوط الزامـی         وجود عناصر تصویری در عالمت، رعایت طبقه      

 .استمرجع ثبت 

 109ماده 
استفاده از یک اظهارنامه برای     . اده شود  جداگانه استف   برای ثبت هر عالمت باید از اظهارنامه      

 .ها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بالمانع است ثبت یک عالمت جهت کاال

 110ماده 
نمایـد بایـد بـرای هریـک از            به طور همزمان می     را شخصی که تقاضای ثبت چندین عالمت     

 در ایـن صـورت، اگـر        .ای تـسلیم کنـد      نامه، اظهارنامـه جداگانـه      ها مطابق مقررات این آیین      آن
بـه یکـی از     نماینـدگی   لی  مـدرک اصـ    بـه عمـل آمـده باشـد،          نماینـده قـانونی   ها توسط     تقاضا

 .های دیگر باید ضمیمه شود ها و یک رونوشت مصدق آن به هریک از اظهارنامه اظهارنامه
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 111ماده 

 :مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود
 در صورتی کـه تقاضـا توسـط         ،نمایندگی اصلی   ، نسخه نامه   این آیین  110با لحاظ ماده     -1

 به عمل آید؛نماینده قانونی 
ارائه ده  نمونه از عالمت به صورت گرافیکی که با عالمت الـصاق شـده روی اظهارنامـه                    -2

اگر  ارائه عالمت بـه صـورت        . متر باشد   سانتی    10 ×  10 حداکثر    یکسان بوده و ابعاد آن    
 عالمت حداکثر در همین ابعـاد و بـه نحـوی        تصویرا  گرافیکی نباشد ده  نمونه از کپی ی       

 .که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد، ارائه خواهد شد

چنانچه مرجع ثبت نمونه عالمت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب              
شـود    درهرحال، عالمت باید به همان نحو که درخواست و ثبـت مـی      .نماید  را درخواست می  
 ؛استعمال گردد

های گرافیکی یا تـصویر       در صورت سه بعدی بودن عالمت، ارائه عالمت به صورت نمونه           -3
دوبعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیـه و در مجمـوع یـک نمونـه                    

 واحد که همان عالمت سه بعدی را تشکیل دهند، الزامی است؛

 15مه یـا حـداکثر ظـرف        که باید همزمان با تسلیم اظهارنا      مدارک مربوط به حق تقدم     -4
 ؛روز از آن تاریخ تسلیم شود

 ربط بنابه تشخیص مرجع ثبت؛ ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی -5

 و ارائه گواهی مقـام صـالحیتدار،        ای از ضوابط و شرایط استفاده از عالمت جمعی          نسخه -6
 ؛، در صورتی که ثبت عالمت جمعی مورد درخواست باشداتحادیه یا دستگاه مرتبط

 مدارک مثبت هویت متقاضی؛ -7

 ؛های قانونی  پرداخت هزینه مربوط بهرسید -8

  . مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید -9
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 112ماده

است حق تقدم کرده باشد، هنگـام تقاضـای   و قانون درخ 9در صورتی که متقاضی طبق ماده       
 همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت            ثبت عالمت باید درخواست خود را به      

 :درخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشداین  .تسلیم نماید
 تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛ -1
المللـی    ای یا بین     در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه         اصلیکشوری که اظهارنامه     -2

 جا تسلیم شده است؛ای که اظهارنامه در آن بودن اظهارنامه، اداره

 . حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شوددرخواست -1تبصره 
 )1(توان با رعایـت تبـصره          ادعا شود، می   اصلی هرگاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه         -2تبصره  

در ایـن صـورت مبنـای       .  قید و تسلیم نمـود     درخواستها را در یک       ، اطالعات آن  فوق
 . اظهارنامه خواهد بودنخستینق تقدم تاریخ تسلیم احتساب ح

 در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کاالها و خـدمات منـدرج در اظهارنامـه                  -3تبصره  
 .ست، ضروری است اقبلی نباشد، اشاره به کاالها یا خدماتی که مورد ادعا

 113ماده 

در . ظهارنامه اصلی خواهد بـود     ماه از تاریخ تسلیم ا     6،   در ثبت عالمت   مدت زمان حق تقدم   
این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مـصادف بـا روز تعطیـل                    

 .باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد

 114ماده 

مشروط بـر اینکـه در      است،  وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام        همان تاریخ     تاریخ اظهارنامه 
 :زمان تسلیم حاوی اطالعات زیر باشد
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  متقاضی؛اسم -1
 ها باید در آنجا صورت گیرد؛ که ابالغای  نشانی -2

 ای از عالمت؛ نمونه -3

 شود؛ ها ثبت می کاالها و خدماتی که عالمت برای تشخیص آن -4

 . اظهارنامهثبت  پرداخت حق -5

 115ماده 

نامه ضـمن درخواسـت        این آیین  120وضوع ماده   تواند تا قبل از انتشار آگهی م        متقاضی می 
 نسبت به اصالح نشانی، تغییر نماینده قانونی و کـاهش کاالهـا و خـدمات                 از مرجع ثبت  کتبی  

هـا    ینه مقرر در جدول هزینه    زاعمال این اصالح منوط به پرداخت ه      . موضوع عالمت اقدام نماید   
 .خواهد بود

 116ماده 

توانـد ضـمن درخواسـت           هر زمان قبل از ثبت عالمت می       متقاضی یا نماینده قانونی وی در     
هـای    در صورت استرداد اظهارنامـه، هزینـه      . کتبی از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد        

 .پرداختی مسترد نخواهد شد

 117ماده 

 114و احراز شـرایط مقـرر در مـاده          ،   مربوط مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم       
آن را در دفتـر ثبـت وارد  و بـرروی هریـک از نـسخ اظهارنامـه، تـاریخ دریافـت                       ه،  نام  این آیین 

اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصـلی                   
وصول آن با تمام حروف، به عنوان       ) ساعت، روز، ماه، سال   (است، بعد از امضا و مهر و قید تاریخ          

 .مسترد خواهد کردرسید به متقاضی 
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شـوند، در صـورت ثبـت     هایی که با پـست سفارشـی ارسـال مـی        درخصوص اظهارنامه  –تبصره  
ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبـت بـا پـست                 ها، نسخه دوم آن     اظهارنامه

در صـورت عـدم ثبـت نیـز         . سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شـد         
هـای واصـله    پاسخ اظهارنامـه . به اطالع متقاضیان خواهد رسیدمراتب به همین ترتیب    

 .نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود  این آیین167درچارچوب ماده 

 

 بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه : فصل دوم

 118ماده 

 روز از تــاریخ وصــول اظهارنامــه و ضــمائم، آن را از لحــاظ رعایــت 30مرجــع ثبــت ظــرف 
نامه و همچنین تطبیـق طبقـه یـا طبقـات      شرایط مقرر در قانون و این آیینهای شکلی و      جنبه

 .دهد المللی مورد بررسی قرار می بندی بین اعالمی با طبقه

 119ماده 

مرجع  ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مـشاهده                  
کنـد تـا ظـرف مهلـت      به متقاضی ابالغ مـی نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات   

 .مقرر اقدام به رفع نقص نماید

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتوانـد نقـایص اعالمـی را رفـع نمایـد،                     
 مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علـت یـا علـل رد بـه متقاضـی ثبـت ابـالغ                          

 .خواهد کرد

 روز و برای اشخاص مقیم در خـارج         30 مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم در ایران          –تبصره  
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 . شود  روز از زمان ابالغ محاسبه می60از کشور 

 120ماده 

 آگهی مربـوط مراتب را به متقاضی ابالغ ومرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت عالمت،     
 :امل موارد ذیل باشدآگهی مزبور باید ش .نماید  میمنتشررا جهت اطالع عموم 

  تاریخ و شماره اظهارنامه؛– 1
 در صورت ادعای حق تقدم، تاریخ و شماره اظهارنامه و کـشوری کـه درخواسـت ثبـت                   – 2

 اولیه در آنجا صورت گرفته است؛ 
  نمونه عالمت؛– 3
ذکر رنگ، در صورتی که رنگ بـه عنـوان صـفت مشخـصه و یـا ویژگـی       اجراء عالمت با    -4

 عالمت باشد؛
گیرد؛ با    ها مورد استفاده قرار می       فهرست کاالها و خدماتی که عالمت برای تشخیص آن         –5

 المللی؛ بندی بین اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه
  نام و نشانی متقاضی؛- 6
 . نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد– 7

را فوق  هزینه انتشار آگهی     روز پس از دریافت ابالغ،       30ظرف  که متقاضی    یت در صور  –تبصره  
 .تلقی خواهد شدپرداخت نکند، اظهارنامه کان لم یکن 

  121ماده 

 32 و مـاده     30مـاده   ) ب(و  ) الـف (در صورت رد اظهارنامه ثبت عالمت به استناد بنـدهای           
 . اضی ابالغ نمایدقانون، مرجع ثبت ملزم است دالیل رد را کتباً  به متق

 در مواردی عالمت عین یا شبیه عالمت دیگر تشخیص داده شـده             ،از لحاظ مواد اشاره شده    
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 شـباهت   یاگردد که عالمت مذکور قبالً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد                 و رد می  
 ثبـت یـا     ها با عالمت دیگری که قبال       آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگی            

 .کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد ای باشد که مصرف تقاضای ثبت شده به اندازه

و بـا  تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه     متقاضی می 
 ایـن   170به کمیسیون موضوع مـاده      پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، از طریق مرجع ثبت           

نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصـول بـه               پس از ثبت اعتراض   .لیم نماید نامه تس   آیین
 .گردد معترض مسترد می

 60 روز و برای اشخاص مقـیم خـارج از کـشور           30مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران       
 .روز از تاریخ ابالغ خواهد بود

ثبت قابل استرداد نخواهـد      در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد            –تبصره  
 .بود

 

 انتقال، اصالح و اعتراض به اظهارنامه: فصل سوم

 122ماده 

بایـد بـه    بـرداری از آن       یا اعطـای اجـازه بهـره       حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه        انتقال
اعمـال ایـن   . به مرجع ثبت اعالم و در پرونـده مربـوط درج گـردد      ،  نفع  درخواست کتبی هر ذی   

 . خواهد بودها هزینه به پرداخت هزینه مقرر در جدول تغییر منوط

 انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستلزم تسلیم اظهارنامه جداگانـه              –تبصره  
 . استالیه منتقلتوسط 
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 123ماده 

 کـه بـه وسـیله    یاصـالح ، هـر گونـه   نامـه   این آیـین   120 بعد از انتشار آگهی موضوع ماده       
عالمت و یا درکاالها یا خدمات مربوط بـه آن صـورت گیـرد مـستلزم تـسلیم                  متقاضی در خود    

ایـن آیـین نامـه بررسـی         قانون و چنین اظهارنامه ای به ترتیب مقرر در        . اظهارنامه جدید است  
 تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیـرد موضـوع آگهـی مـی                اصالحاتهرگاه  . گردد  می
 .شود

 124ماده 

 30ه تقاضای ثبت عالمت اعتراض داشته باشد بایـد ظـرف مهلـت               هر شخصی که نسبت ب    
مبنی بر  در دو نسخه    نامه اعتراض خود را        این آیین  120روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده        

 . قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید32 و ماده 30ماده ) ب(و ) الف (هایعدم رعایت مفاد بند

 و شماره وصـول بـه معتـرض مـسترد           با قید تاریخ  آن  نسخه دوم   اعتراض نامه،   پس از ثبت    
 رسـیدگی   و رسید پرداخت هزینه   اعتراض نامه باید همراه با دالیل و مدارک استنادی           .گردد  می

نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منـضم          چنانچه پس از بررسی اعتراض    . باشدبه اعتراض   
خواهد کـه     یین موارد، کتباً از متقاضی می     داشته باشد، مرجع ثبت با تع      نامه ضرورت   به اعتراض 

نامـه    در غیر این صورت، اعتـراض     .  روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید          30ظرف  
 . کان لم یکن تلقی خواهد شد

 .باشد  روز می60برای اشخاص مقیم خارج از کشور  رفع نقص  مهلت –تبصره 

 125ماده 

ادعای حق مالکیت نسبت به عالمتی باشد کـه اظهارنامـه           هرگاه اعتراض معترض مبنی بر       
ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که عالمت قبالً به نام او ثبـت نـشده                     
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امـه تقاضـای ثبـت      ن عالمت خود، مطابق قانون و این آیـین         برای ، اعتراض همزمان با است، باید   
.  و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نمایدکرده و حق ثبت اظهارنامه و عالمت برحسب طبقات 

 روز از تـاریخ وصـول       10ظـرف   نامـه،      ایـن آیـین    124با رعایت مـاده     مرجع ثبت موظف است     
ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دالیل اسـتنادی بـه متقاضـی                   اعتراض نسخه 

ظـرف  امه، پاسخ مکتـوب خـود را        ن  از تاریخ ابالغ اعتراض   مکلف است   متقاضی  . ثبت ابالغ نماید  
 عدم پاسـخ متقاضـی بـه ابـالغ در           .دمایتسلیم ن ثبت  به مرجع    روز نسبت به اعتراض وارده       20

 .مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود
 به اعتراض معترض تمکـین نمایـد درخواسـت او بـرای ثبـت عالمـت                 کتباً  متقاضی  هرگاه  

شود تا در صورتی که عالمـت وی           به معترض ابالغ می     و مراتب کتباً   گردد مسترد شده تلقی می   
 اعتراض تسلیم کرده است نـسبت بـه         همزمان با ای که     به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه      

 روز بـه    10مرجـع ثبـت مراتـب را ظـرف          در صورت عدم تمکین متقاضی،       .ثبت آن اقدام کند   
از طریـق مرجـع     رد که اعتراض خـود را        روز مهلت دا   20از این تاریخ    معترض ابالغ کرده و وی      

همین ترتیب در موردی نیز بایـد       . نامه نماید    این آیین  170تسلیم کمیسیون موضوع ماده     ثبت  
رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیراز حق مالکیت، نسبت               

ز در ایـران بـه ثبـت        به عالمتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شـده ولـی هنـو               
در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامـه   . نرسیده است، مگر اینکه عالمت قانوناً قابل ثبت نباشد        

نامـه قابـل     این آیـین 172تصمیم کمیسیون طبق ماده     . ثبت عالمت به مرجع ثبت نخواهد بود      
 .  قانون است59اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 

مبـالغ   اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبـت عالمـت نـشود     در صورتی که   –1تبصره  
 .قابل استرداد نخواهد بود از این بابت، پرداختی

 در صورت رد اعتراض در کمیـسیون، هزینـه رسـیدگی بـه اعتـراض، قابـل اسـترداد              -2تبصره  
 . نخواهد بود

 .یابد  میافزایشن ماده به دو برابر های مذکور در ای  مهلت  چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،-3تبصره 
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 ثبت عالمت و تمدید ثبت: فصل چهارم

 126ماده 

نامه و تحویـل نـسخه منتـشر           این آیین  120پس از انتشار آگهی ثبت عالمت، موضوع ماده         
 روز از تـاریخ     30توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف       شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی        

نامه رعایـت   جع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آییندر صورتی که مر انتشار،  
نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شـده اسـت، عالمـت را       عالمت  شده و نسبت به تقاضای ثبت       

 .کند ثبت می ،های مربوط در دفتر ثبت عالمت پس از پرداخت هزینه
ی به مرجع مرس ت روزنامه در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سای      –تبصره  

 .تلقی خواهدشدکان لم یکن ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه 

 127ماده 

  نهـایی  روز پس از اعالم کتبـی مرجـع ثبـت مبنـی بـر تأییـد      30متقاضی باید ظرف مدت  
 ایـن  129 و انتـشار آگهـی موضـوع مـاده          هـای ثبـت عالمـت       عالمت، نسبت به پرداخت هزینه    

ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کـان لـم            در صورت عدم پرداخت هزینه    . اقدام نماید  نامه  آیین
 .باشد  روز می60 این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور .گردد یکن تلقی می

 128ماده 

 :قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمدبا  )2 -ع(طبق فرم ثبت عالمت در دفترثبت 
 مالک عالمت؛ و نشانی و تابعیت اسم – 1
  و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛اسم – 2
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  الصاق یک نمونه از عالمت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛– 3
   با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخـصه و یـا ویژگـی                تعیین اجزا عالمت   - 4

 ؛عالمت باشد
اظهارنامـه و تـاریخ و شـماره ثبـت     ثبـت  و شـماره  )  سـال ساعت، روز، مـاه و (کامل  تاریخ   – 5

 عالمت؛
شـود ، بـا اشـاره بـه      ها استفاده مـی   فهرست کاالها و خدماتی که عالمت برای تشخیص آن       - 6

 المللی؛ بندی بین ها طبق طبقه طبقه یا طبقات آن
 ؛قدمتاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه م در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، – 7
 . مدت اعتبار ثبت عالمت-8

یابـد و هـر تغییـر و اصـالح و       در دفتر ثبت برای هرعالمت دو صفحه اختصاص مـی   – 1تبصره  
گیرد، در صفحات  همچنین نقل و انتقاالتی که جزئاً یا کالً نسبت به عالمت صورت می 

تـر  توانـد از دف     در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبـت مـی          . گردد  مزبور قید می  
 . متممی به این منظور استفاده نماید

 درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک عالمت یا نماینـده قـانونی وی و         – 2تبصره  
 .عالئم تجاری برسدثبت همچنین رئیس اداره 

 129ماده 

عالمت، آگهی حاوی کلیه مراتب منـدرج        روز پس از ثبت      30 ظرف   مرجع ثبت مکلف است   
 .نامه را جهت اطالع عموم منتشر نماید این آیین 128در ماده 

 130ماده

و تحویل نسخه منتشر شـده یـا مـنعکس در سـایت             پس از ثبت عالمت و انتشار آگهی آن         
) 3) (1(که حاوی مـوارد مـذکور در بنـدهای      ) 3 –ع  (طبق فرم   ای    نامه  روزنامه رسمی،  گواهی   
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ت اعتبـار عالمـت ثبـت شـده و تـاریخ            نامه و همچنـین مـد        این آیین  128ماده  ) 7)(6)(5)(4(
 عالمت یا نماینده    مالکبه   ،پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت عالئم تجاری         انقضای آن باشد،    

 .شود قانونی او تسلیم می
 .شود میبا استفاده از فناوری روز تهیه نامه عالمت   گواهی-تبصره 

 131ماده 

تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواسـت         ت می  قانون، مالک عالم   40 با توجه به بند د ماده       
درخواست تمدید ثبت ظرف    . های متوالی ده ساله بنماید      تمدید اعتبار ثبت عالمت را برای دوره      

 .یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت عالمت در هر دوره، به عمل خواهد آمد
ان درخواست آن ظرف  در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امک        –تبصره  

 ماه پس از پایان اعتبار ثبت عالمت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نـصف             6مهلت  
 .هزینه ثبت عالمت وجود دارد، واال ثبت عالمت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

 132ماده 

درخواست تمدید ثبت عالمت در دو نسخه توسط مالک عالمت ثبت شده یا نماینده قانونی               
 .شود هیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم میاو ت

مرجع یادشده پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و                 
برروی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای                   

عنـوان رسـید بـه درخواسـت کننـده          همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به            
 .مسترد خواهد کرد

 133ماده 

 :درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد
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 عالمتی که تمدید آن مورد درخواست است؛اظهارنامه و  شماره و تاریخ ثبت – 1
 ها ثبت شده است؛ کاالها و خدماتی که عالمت برای تشخیص آنطبقه یا طبقات  – 2
یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواسـت          کامل مالک عالمت ثبت شده       نشانی  و اسم -3

 .توسط نماینده به عمل آید
 .شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد ت تمدید ثبت وقتی پذیرفته میسدرخوا –  1تبصره

طبقـه کاالهـا و خـدمات را مطـابق بـا         ف است   لمرجع ثبت مک  دید ثبت،   تمدر موقع    -2تبصره  
نامـه    در دفتـر ثبـت و گـواهی       عالمـت،   المللـی     بنـدی بـین     ین ویرایش طبقـه   جدیدتر

 هزینه تغییر طبقات ناشـی از اعمـال         .صحیح نماید تتمدیدثبت عالمت را براساس آن      
 .المللی به عهده مالک عالمت خواهد بود بندی بین ویرایش جدید طبقه

ای را برای تقلیـل       داگانهتواند ضمن درخواست تمدید، درخواست ج       مالک عالمت می   -3تبصره  
 که عالمت برای آن به ثبت رسـیده اسـت، بـدون پرداخـت               یطبقه یا کاالها و خدمات    

 . نمایدمرجع ثبت  تسلیم ،رییغتهزینه ثبت 
، مندرجات این ماده با انجام تغییرات الزم، به هزینه صورت تغییر طبقات یا کاالهادر  -4تبصره 

 .شود  میرسمی آگهی مالک عالمت، در روزنامه

 134ماده 

 :مدارک زیر باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد
 ثبت هویت متقاضی؛ممدارک  -1
  ؛نامه  این آیین108 حداقل شش نمونه از عالمت با رعایت ماده  -2

  ؛ها پرداخت هزینهمربوط رسید  -3

 .مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید -4
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 135ماده 

توانـد هـیچ      نمـی عالمـت   تمدید ثبـت     ،نامه   این آیین  133 ماده   3  و 2های    عایت تبصره با ر 
در غیر این صورت مقررات تغییر عالمـت قابـل    . به وجود آورد  آن  تغییری در آخرین شکل ثبت      

 .اعمال خواهد بود

 136ماده 

طبـق  نامه تمدید ثبـت       گواهی شود و   تمدید ثبت عالمت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می         
 .گردد صادر و تسلیم مالک عالمت یا نماینده قانونی وی می) 4 –ع (فرم 

نامه اصلی با انجام تغییرات الزم، و نیز مدت           نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی      گواهی
 اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود

 

  عالمت جمعی–فصل پنجم 

 137ماده 

ه، با انجام تغییرات الزم، و به شرط رعایت موارد زیر           نام   این آیین   136 تا   105مقررات مواد   
 :در مورد عالئم جمعی نیز قابل اعمال است

 قـانون، در    42 اظهارنامه ثبت عالمت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده              -1
ای از ضـوابط و شـرایط اسـتفاده از آن           اظهارنامه به جمعی بودن عالمت اشاره شده و نسخه        

 ؛مه گرددیمنیز ض
  در ضوابط و شرایط استفاده از عالمت جمعی، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کاالهـا و                  -2

هـا اشـخاص       کـه تحـت آن      تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تاییـد          خدمات
کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت           توانند از عالمت مذکور استفاده      می
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 ؛ابط یادشده تعیین گرددشرایط و ضو
نامـه انجـام خواهـد شـد، بایـد       ایـن آیـین    120 آگهی ثبت عالمت جمعی که مطابق ماده       -3 

 ؛ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن عالمت باشد همچنین شامل خالصه
  هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از عالمت جمعی باید به صورت مکتوب                  -4

اعالمیه یاد شده باید در دفتـر ثبـت قیـد    . ک آن عالمت به مرجع ثبت اعالم شود      توسط مال 
 .تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچگونه اثری ندارد. شود

 .ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود خالصه
ت شرایط و توانند با رعای عالوه بر مالک عالمت جمعی ثبت شده، سایر اشخاص مجاز نیز می  -5

 . ضوابط مربوط، از عالمت یادشده استفاده نمایند
گـواهی  فوق مکلف اسـت     ) 2(و  ) 1(ت جمعی در ارتباط با بندهای       م متقاضی ثبت عال   –تبصره  

 .را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید یا دستگاه مرتبط   اتحادیه،مقام صالحیتدار

 

 المت ثبت شدهدر مورد عو اعراض  انتقاالت ، تغییرات–فصل ششم 

 138ماده 

 یـا اعطـاء      اقامتگـاه     و ، نـشانی، تابعیـت    اسم عالمت مکلف است هرنوع تغییر راجع به         مالک
را کتباً و همراه با مـدارک       یا اعراض از عالمت ثبت شده       و  برداری از عالمت یا انتقال        اجاره بهره 

ات بـا رعایـت مقـررات       اعمال این تغییر  .  سوابق به مرجع ثبت اعالم نماید      ثبت در مربوط جهت   
 .نامه خواهد بود قانون و این آیین

المللی عالمت ثبت شـده تغییراتـی بـه وجـود آیـد، مالـک        بندی بین  چنانچه در طبقه   –تبصره  
نامـه    تواند از مرجع ثبت درخواست کنـد کـه تغییـرات مـذکور در گـواهی                 عالمت می 
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 . عالمت اعمال شود

 139ماده

درخواسـت  در  . باید در مرجع ثبت بـه ثبـت برسـد         بت شده   ثعالمت  مالکیت  هرگونه انتقال   
 :نکات زیر صریحاً قید شودثبت انتقال باید برای کتبی 

  شماره و تاریخ ثبت عالمت در ایران؛-1

  در صورت وجود؛،یا نماینده قانونی وی) مالک جدید(الیه   و نشانی و تابعیت منتقلاسم -2

 .ها منتقل شده است  خدماتی که عالمت نسبت به آن در صورت انتقال جزئی، بیان کاالها و-3

 مالک پیشین عالمت و ء سند انتقال عالمت که به امضا،عالمتمعتبرنامه    گواهی  آخرین اصل
 پرداخت   مربوط به    است، مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود، و رسید        الیه رسیده    منتقل
 .ها باید ضمیمه درخواست شود هزینه

زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشـد، مرجـع ثبـت فقـط                   تا   – 1تبصره  
 .شخصی را که عالمت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت

 انتقال قهری عالمت با رعایت مقررات این مـاده توسـط ورثـه و بـا ارایـه رونوشـت                     – 2تبصره  
 .سدر مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم االرث به ثبت می

 140ماده

از اگر انتقال راجع به قسمتی از کاالها یا خدمات موضوع عالمت ثبت شده باشد، خـروج آن                  
 به صورت مشخص درپی عالمت ثبت شـده در دفتـر ثبـت عالمـت                ،مالکیت مالک اولیه عالمت   

 ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کالً از حیطه عالمت ثبـت شـده خـارج                    ،تجاری
بـه تعـداد    ) 1(های فرعی از شماره       ، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره           گردد
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 یا خدمات، بدون انتقال کلـی       ها  گیرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به کاال         طبقات مزبور تعلق می   
گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از              بدواً به طریق فوق شماره     ،طبقه مربوط واقع شده باشد    

 .گردد  ماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال عالمت ثبت شده درج میش

بایست بـه شـماره        هرگاه انتقاالت موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، می           -1تبصره  
 .ثبت اصلی عالمت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود

اعتبار بخش منتقـل     عالمت، مدت مات موضوع   کاالها و خد    در صورت انتقال جزیی       –2تبصره  
نامـه ثبـت    تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده عالمت ثبت شده در گواهی      شده نمی 
 .آن باشد

توانـد    الیـه مـی      در صورت انتقال جزئـی کاالهـا و خـدمات موضـوع عالمـت، منتقـل                -3تبصره  
ره اعتبار عالمت ثبـت     نامه عالمت برای مدت باقی مانده از دو         درخواست صدور گواهی  

 .نمایدرا شده 
 چنانچه عالمت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدیـد عالمـت بـرای                  -4تبصره  

 .اند، نخواهد بود آن دسته از کاالها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاً منتقل شده
نامه   در ظهر آخرین گواهی نقل و انتقاالت جزئی کاالها و خدمات موضوع عالمت باید          -5تبصره  

 .معتبر عالمت نیز منعکس گردد

 141 ماده

بـه  عالمت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی          تواند اجازه بهره برداری از       مالک عالمت می  
 .دیگری اعطا نماید

 بهره برداری همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه بـه صـورت                  مجوزدر  
های بعدی    شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه                می انحصاری صادر 
 ذکر نشود هر مجوزبرداری از عالمت در  هاگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهر  . را دارد یا خیر   
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 .گردد رسد، غیر انحصاری تلقی می برداری که به ثبت می  بهرهمجوز

 142ماده 
کنتـرل اجـازه دهنـده بـر کیفیـت و            در زمینـه     شـرایطی را  وجـود   مرجع ثبت مکلف است     

بـرداری احـراز       بهره مجوز  مرغوبیت کاالها یا خدمات موضوع عالمت توسط اجازه گیرنده را در            
 . بهره برداری قابل ثبت نخواهد بودمجوزکند، در غیر این صورت، 

 143 ماده

تـسلیم  ریح به موارد ذیـل  با تص بهره برداری باید توسط مالک عالمت       مجوزدرخواست ثبت   
 : مرجع ثبت شود

  و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود؛اسم – 1
ها اعطاء شده است، در صورتی که         برداری نسبت به آن     یان کاالها یا خدماتی که اجازه بهره      ب -2

 .اجازه فقط نسبت به بخشی از کاالها یا خدمات باشد
 :منضم گرددبرداری  ثبت مجوز بهرهاید به درخواست ذیل بمدارک 

اجـازه دهنـده و اجـازه         بـرداری کـه بـه امـضاء           اجاره بهره  ءمدرک قانونی مبنی بر اعطا     -1
 گیرنده رسیده است؛

  عالمت؛نامه معتبر  گواهیآخریناصل  -2

 مدارک نمایندگی قانونی، درصورت وجود؛ -3

 . ها مربوط به پرداخت هزینهرسید  -4
 ایـن   146برداری وا نتـشار آگهـی موضـوع مـاده             ع ثبت پس از ثبت مجوز بهره       مرج -1تبصره  

برداری را برای اجـازه گیرنـده          گواهی ثبت مجوز بهره    ، در صورت درخواست   ،نامه  آیین
 .صادر خواهد کرد

 در صـورتی کـه در چـارچوب    بـرداری   فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره       مراتب   -2تبصره  
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 ین مـاده،  امقررات  به موجب    نیز    قوانین و مقررات مربوط باشد،       متن قرارداد و مطابق   
 .با انجام تغییرات الزم، قابل ثبت خواهد بود

 144ماده 

 به مرجـع ثبـت، از حقـوق خودنـسبت بـه             یتواند با تسلیم درخواست کتب      مالک عالمت می  
نـضم  مدارک ذیل بایـد بـه درخواسـت اعـراض م          . عالمت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید      

 : گردد

 مالک عالمت رسیده است؛ اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء -1

 اصل آخرین گواهی نامه معتبر عالمت، -2

 مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛ -3

 .تغییرات ثبت  قپرداخت ح مربوط به رسید -4

اسـت   اعراض مالک عالمت از حقوق خود نسبت به عالمت ثبت شده مشروط به این                -1تبصره  
آن معتبر بـوده اسـت، جزئـاً یـا کـالً بـه               برداری از عالمت، در زمانی که ثبت        که بهره 

 .دیگری واگذار نشده باشد
هـای پرداختـی بـه مرجـع ثبـت مـسترد               ثبت و سایر هزینـه     ق در صورت اعراض، ح    -2تبصره  

 .نخواهد شد

 145ماده 

برداری   یش از موعد مجوز بهره    فسخ و خاتمه پ   ،  بردای   اجازه بهره   اعطاء ،در صورتی که انتقال   
رونوشـت  اصـل یـا      انجام شـده باشـد،       کشوراز   در خارج یا اعراض از مالکیت عالمت ثبت شده        

بـه تأییـد    در آن شـماره و تـاریخ عالمـت ثبـت شـده در ایـران قیـد و                    که  مربوط  سند  مصدق  
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ـ    اعطاء اجازه بهـره    ،دلیل انتقال  جمهوری اسالمی ایران رسیده باشد،        نمایندگی فـسخ و    رداری،ب
بـرای ثبـت آن در ایـران         ،برداری یا اعراض از مالکیـت عالمـت         خاتمه پیش از موعد مجوز بهره     

 .خواهد بود

 146ماده 
 در صـفحه    یـا اعـراض از عالمـت ثبـت شـده            و  فسخ و خاتمـه     یا   انتقاالت    و کلیه تغییرات 

دد و جز در مورد     گر  نامه عالمت درج می     و در ظهر گواهی     ثبت ،عالمتثبت  مخصوص مربوط به    
 .شـود   در روزنامه رسـمی آگهـی مـی        روز از تاریخ ثبت      30نفع ظرف     به هزینه ذی  تغییر نشانی،   
 .باشـند   اند در مقابل اشخاص ثالث قابـل اسـتناد نمـی            تا زمانی که به ثبت نرسیده     موارد مذکور   

زینه انتـشار  و در صورت لزوم هها  هزینه مقرر در جدول    های  منوط به پرداخت هزینه   ها    آنثبت  
 .خواهد بود مربوط  آگهی

 

  ابطال ثبت عالمت–فصل هفتم 

 147ماده 

و با   قانون   59صالح مقرر در ماده      قانون در دادگاه     43 و   41 مطابق مواد    ثبت عالمت  ابطال  
 .آید می تقدیم دادخواست به عمل

 :دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد
 ثبت ادعای ابطال؛مد و مدارک اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسنا -1
پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شـرح مـذکور در             مربوط به   رسید   -2

 ها؛ جدول هزینه

 .نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود وکالت -3
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ثبت عالمت نسبت به بعضی از کاالهـا و یـا خـدمات             بخشی از عالمت یا ابطال       ابطال   –تبصره  
 .آید  شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل میثبت

 148ماده 

 صادر نمایـد مراتـب را بـه مرجـع      رأی نهایی هرگاه دادگاه در مورد ابطال عالمت ثبت شده         
ثبـت  بخـشی از عالمـت یـا    کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه،     ثبت ابالغ می  

ز کاالها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط      طور کامل  یا فقط نسبت به بعضی ا          عالمت را به  
 .ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی  آگهی نماید

 149ماده 

 :براساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد  آگهی مربوط به ابطال 
 ؛ و شماره و تاریخ ثبت آن ذکر عالمت-1
طور کامل یا در ارتباط بـا بعـضی از            المت به اینکه ع ابطال بخشی از عالمت یا       اشاره به    – 2

 کاالها و یا خدمات ابطال شده است؛
 .ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است  نامه اعالم عدم اعتبار گواهی – 3

جزء تواند هزینه مذکور را در        وی می . باشد  له می    هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم      -تبصره
 .مطالبه نمایدعلیه  خسارت از محکوم

 
 

 مادریدنامه و پروتکل  موافقتالمللی عالمت براساس   ثبت بین–فصل هشتم 

 150ماده 

 .ثبت بین المللی عالمت مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است
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 151ماده 

 ویادارای یک مقر واقعی و موثر صـنعتی و       شتهاتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت دا        
به استناد اظهارنامه یا عالمت ثبت شـده در مرجـع ثبـت،             حسب مورد   توانند    ، می ندباشتجاری  

 . المللی نمایید تقاضای ثبت بین

 152ماده 

های تعیین شده، در  اظهارنامه ثبت بین المللی عالمت در فرم رسمی و حسب مورد  به زبان 
 . نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد  شدسه

 . شود  بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء می اظهارنامه ثبت-تبصره 

 153ماده 

 :مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشدشود که  المللی وقتی پذیرفته می  اظهارنامه ثبت بین
 ثبت هویت متقاضی؛ممدارک  -1
 اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت عالمت در ایران؛ -2

 اشد، وکالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده ب -3

 .رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه -4

 154ماده 

المللـی را بـا مشخـصات عالمـت یـا             بـین  مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت      
 .اظهارنامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید

نامـه و     های مقرر طبق موافقـت       و پس از پرداخت هزینه     در صورت احراز مطابقت مشخصات    
المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه         مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین     د توسط متقاضی،  پروتکل مادری 

 آن،  ءوارد و برروی هریک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نمـوده و بـا امـضا                    



 −  − 78

 متقاضـی    بـه  باشـد   نامه مـشترک مـی      نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعالمیه مذکور در آیین         
 روز از 15اظهارنامه مذکور باید حداکثر ظـرف  . نماید المللی تسلیم می  فتر بین جهت ارسال به د   

نـسخه دوم اظهارنامـه کـه       . المللی فرستاده شود    دفتر بین دفتر ثبت اظهارنامه به     تاریخ ثبت در    
 نـسخه   .شود  بایگانی می مرجع ثبت   دارای همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در           

 .گردد  به متقاضی مسترد میسوم به عنوان رسید
 در غیـر ایـن صـورت        .در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصالح نمایـد           

 .المللی پذیرفته نخواهد شد اظهارنامه بین

 155ماده 

 سـال از تـاریخ     5  هرگاه اظهارنامه اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف              
ای بـه      در ایران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طـی اطالعیـه             المللی اعتبار خود را     ثبت بین 
اند ذکر    المللی اعالم کرده و در آن کاالها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته                دفتر بین 

 .المللی را در حدود الزم باطل نماید المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین و از دفتر بین
 سـال همچنـان در      5به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای          هرگاه اقدام قانونی مربوط     

المللی   جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را به دفتر بین                
در صورت اتخاذ تصمیم قطعی، مرجع ثبت بایـد مراتـب را ضـمن ذکـر کاالهـا یـا                    . اطالع دهد 

المللـی اطـالع داده و از آن          انـد، بـه دفتـر بـین         هخدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفتـ       
 .المللی را در حدود الزم باطل نماید درخواست کند که ثبت بین

 156ماده 

 چنانچه براساس اطالعیه واصله از دفتر بین المللـی، ایـران بـه عنـوان یکـی از کـشورهای                    
ریفات مقـرر در    المللی باشد، مرجع ثبـت ضـمن رعایـت تـش            تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین     

نامـه از لحـاظ مـاهوی     مادرید، اظهارنامه مذکور را طبق قانون و این آییننامه و پروتکل    موافقت
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 شـده نیـز مـشمول همـین          پذیرفتـه  بررسی تغییرات بعدی عالمـت    . دهد  مورد بررسی قرار می   
 . ترتیبات است

 157ماده 
و انقـضای   روزنامـه رسـمی     در  المللـی     آگهی اظهارنامه ثبـت بـین     انتشار  پس از   مرجع ثبت   

است و در این صورت شماره      عالمت  پذیرش   روز، در صورت نبودن معترض مکلف به         30مهلت  
المللی، در حکم شماره و تاریخ ثبت عالمت در ایران خواهد             و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین      

 .بود

 158ماده 

 یـا اعتـراض بـه تقاضـای         در صورت رد پذیرش اظهارنامـه     المللی عالمت،     متقاضی ثبت بین  
 تـسلیم   نامـه    ایـن آیـین    125 و   124،  121در چـارچوب مـواد      تواند اعتراض خـود را        میثبت،  
 . نمایدنامه  این آئین170موضوع ماده  سیونکمی

 159ماده 

 نداشته باشد، جهت تسلیم اعتـراض  اقامتالمللی عالمت، در ایران  هرگاه متقاضی ثبت بین   
 دارد را بـه مرجـع ثبـت معرفـی           اقامـت  که در ایران     وکیلییه ای باید    یا هرگونه پاسخ یا اطالع    

 .نماید

 160ماده 

المللی همان عالمت که در ایـران           هرگاه مالک عالمت ثبت شده در ایران متعاقباً ثبت بین         
بنابـه درخواسـت و اعـراض       المللی آن عالمت      نیز مشمول حمایت است را کسب کند، ثبت بین        

، مـشروط بـر     گـردد  مـی جایگزین ثبت در ایران     المت ثبت شده در ایران،      متقاضی از مالکیت ع   
اینکه تمامی کاالها و خدمات موضوع عالمت ثبت شده در ایران در فهرسـت کاالهـا و خـدمات             
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 .مشمول ثبت بین المللی نیز باشد
ای  ی عالمت ثبت شـده ی قبلـی هـیچ لطمـه         المللی، به حقوق مکتسبه     جایگزینی ثبت بین  

 .اهد کردوارد نخو
در صورت درخواست مالک، مراتب جایگزینی یادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد              

 .و در روزنامه رسمی آگهی می شود
 

 مقررات عمومی :بخش پنجم

 ها  هزینه: اولفصل 

 161ماده 

 هـا، کـه ضـمیمه ایـن       نامـه حاضـر مطـابق جـدول هزینـه           های مقرر در قانون و آیین       هزینه
 پرداخـت گـردد،      به نام اداره کل مالکیت صنعتی مفتوح می        حسابی خاص که  در  ت  نامه اس   آیین

 .خواهد شد

 162ماده 

  این قانون و طبق مقررات   جهت انجام اقدامات الزم باید      ها    در جدول هزینه  قرر   م های  هزینه
در غیر این صورت مرجـع ثبـت از انجـام اقـدامات مربـوط خـودداری                 . نامه پرداخت گردد    آیین

 .نمودخواهد 

امه، ن  این آیین  167درچارچوب ماده   یا    مستقیماً   بینی شده     ی پیش ها  هزینهپرداخت   –تبصره  
 .صورت خواهد گرفتاز طریق الکترونیکی 
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 163ماده 

مطـابق    اسـناد و مـدارک تـسلیمی بـه مرجـع ثبـت             حق ترجمه و هزینه رونوشت مـصدق      
 .نفع پرداخت خواهد شد  ذیتوسطنامه  مترجمین و این آیین بههای مربوط  نامه آیین

 164ماده 

هـای صـنعتی و عالئـم طبـق           اختراعـات، طـرح   المللـی     بـین ثبت  بررسی و   های    کلیه هزینه 
و همچنـین هزینـه     ها ملحق شـده اسـت         که جمهوری اسالمی ایران به آن      المللی  بینمعاهدات  

بینی   سازمان پیش، در بودجه ساالنه   طی فرایند ثبت    رسمی  های مربوط در روزنامه     انتشار آگهی 
 .در اختیار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت این منظور رای شده و ب

 165ماده 

نامه به ثبـت      االجرا شدن قانون و این آیین        اختراعاتی که تا پیش از تاریخ الزم       هزینه ساالنه 
 درخصوص  .پرداخت خواهد شد  نامه    این آیین حمایت، بر مبنای    مانده    باقی مدت   برایاند    رسیده

شوند، هزینـه تمدیـد طبـق جـدول           تمدید می فوق  ای که پس از تاریخ        الئم تجاری ثبت شده   ع
 .ها محاسبه خواهد شد هزینه

نامه انجام  این آیینو سایر امور مرتبط با اختراعات و عالئم ثبت شده براساس مقررات قانون 
 .خواهد گرفت

 166ماده 

معـادل ریـالی عوایـد     درصـد  50کثر تـا  حدا قانون هر ساله باید      63سازمان در اجرای ماده     
المللی مالکیت صنعتی را در بودجه کل         های مربوط به ثبت بین      حاصل از اجراء مفاد کنوانسیون    

ریـزی و نظـارت راهبـردی     بینی و به معاونت برنامـه  ای جداگانه پیش های هزینه کشور در ردیف 
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 . ریاست جمهوری پیشنهاد نماید

مالکیت صنعتی صرف ارتقاء و تجهیز اداره کـل         کل  اداره   وجوه مذکور به تشخیص مدیرکل    
 های  آموزشی، استفاده از مشاوره    های  مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن از جمله برگزاری کارگاه         

های عمومی در زمینه حقـوق مالکیـت صـنعتی و انتـشار               رسانی و ارتقاء آگاهی     تخصصی، اطالع 
در ایـن    و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی        ءظور ارتقا و سایر اقدامات الزم به من     کتب و نشریات    

 . خواهد شدخصوص

 

 دسترسی به اطالعاتنحوه ثبت الکترونیکی و : فصل دوم

 167 ماده

اعـم  مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل             ثبت   مرجع
تـسلیم، بررسـی،     از قبیـل  ئـم،   هـای صـنعتی و عال       اختراعات، طرح المللی    ثبت داخلی یا بین   از  

ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هرگونـه           آگهی و ثبت این مالکیت      اصالح و ثبت اظهارنامه، انتشار    
 .، اقدامات مقتضی را معمول داردهای مقرر پرداختتغییرات و انتقاالت و همچنین 

هـا و     بـا سـازمان   های صنعتی و عالئـم        ل اطالعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح       تباد –تبصره  
 .تواند به صورت الکترونیکی انجام شود ربط می مؤسسات ذی

 168ماده 

به تشخیص مرجع   های صنعتی و عالئم ثبت شده،         مربوط به اختراعات، طرح   اولیه  اطالعات  
به منظور تسهیل   . قابل دسترسی عموم به طور مستقیم یا از طریق الکترونیکی خواهد بود           ثبت  

سـوابق مربـوط بـه      توانـد     مرجـع ثبـت مـی      ،کسب اطالعات مـورد نیـاز     در جستجوی سوابق و     
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را از طریق مؤسسات طرف قرارداد نیز بـه طـور           ثبت شده    های صنعتی و عالئم     اختراعات، طرح 
های مقرر در این قراردادها   بایست هزینه    که در این صورت متقاضیان می      .الکترونیکی ارائه نماید  

 . پرداخت نمایندرا برای دریافت خدمات مورد نیاز

 169ماده 

هـای مربـوط بـه ثبـت          پس از انقضای مدت حمایت یا در صـورت ابطـال، پرونـده            سه سال   
هـا     امحـاء و فقـط نـسخه الکترونیکـی آن          ، حسب مـورد،     های صنعتی و عالمت     اختراعات طرح 

 شود  مینگهداری 

 

 سیونیکم: فصل سوم

 170ماده 

 :شود  کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می قانون،58 و ماده 17در اجرای بند ح ماده 

 ،های صنعتی یا اداره ثبت عالئـم تجـاری    اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح ئیسر -1
 ؛ موردحسب

  ؛مالکیت صنعتیکل اداره  مدیرکل ای از جانب نماینده -2

 .تواند خارج از سازمان باشد یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می -3

 .ت کمیسیون به عهده نماینده مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی قرار داردریاس -1تبصره 

 این تصمیمات برای مرجع ثبت الزم       .است با اکثریت آراء     کمیسیونگیری در     تصمیم -2تبصره  
 .االتباع خواهد بود
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 شـرکت   سیونن موضوع در کمیـ    اتواند نسبت به هم      کارشناس رسیدگی کننده نمی    – 3تبصره  
 .نماید

البدل خواهد  بود که از بـین کارشناسـان و توسـط                دارای یک عضو علی    سیون کمی – 4تبصره  
 . تعیین خواهد شدمدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی

الزحمـه باشـد، پـس از تأییـد            چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حـق        -5تبصره  
پرداخت خواهـد   مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی، از محل اعتبارات سازمان تأمین و            

 .شد

 171ماده 

، تـاریخ   سیون روز قبل از تشکیل جلسه کمیـ       10حداقل  موضوع ماده فوق     رئیس کمیسیون 
یـا بـه    و    اختالف به طرفین ثبت یا   به متقاضی   حسب مورد    ساعت و محل آن را       ،تشکیل جلسه 

 .نندتوانند در جلسه حضور پیدا ک این اشخاص می. ابالغ خواهد کرد نماینده قانونی آنان 

 172ماده 

. نمایـد    تصمیم خود را به صورت مـستند و مـستدل اعـالم مـی              ، پس از رسیدگی   سیونکمی
 60ابالغ شـده و ظـرف         به طرفین اختالف   یامتقاضی   از سوی مرجع ثبت به       سیونتصمیم کمی 

در ایـن صـورت    . اسـت  قـانون 59صالح مقرر در ماده قابل اعتراض در دادگاه     از تاریخ ابالغ    روز  
ها، به عنوان ودیعـه   باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه      ون  یبه تصمیم کمیس  معترض  

از مبلغ مزبـور در     . در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید           
 شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش           حقی  صورتی که معترض محکوم به بی     

 .ه باشد، برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرداز مبلغ مذکور خسارت دید
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 اصلی و المثنی رسانی و صدور گواهی اطالع: فصل چهارم

 173ماده 

هـای    و سـایر کنوانـسیون     کنوانـسیون پـاریس      12مـاده   در اجرای   مرجع ثبت موظف است     
معاهـده  نامـه مادریـد و پروتکـل آن و همچنـین              مالکیت صنعتی مرتبط با آن، ازجمله موافقت      

های صـنعتی و    طرح،خالصه اختراعاتای را به منظور انتشار   همکاری در ثبت اختراعات، نشریه    
هـای    رسـانی در زمینـه مالکیـت        ها و هرگونه اطالع     با ذکر مشخصات مالکان آن    عالئم ثبت شده    

 درآمـد حاصـل از   .در  اداره کل مالکیـت صـنعتی منتـشر نمایـد    صنعتی و مباحث راجع به آن     
 . گردد نامه هزینه می  این آیین166 در چارچوب ماده ،فوقر نشریه انتشا

 174ماده 

های اختـراع، طـرح صـنعتی و عالمـت را بـا اسـتفاده از                  نامه  مرجع ثبت مکلف است گواهی    
 .های فناوری موجود به منظور جلوگیری از جعل، صادر نماید جدیدترین شیوه

 

 175ماده 

نامه اختراع، طـرح صـنعتی و عالمـت، مالـک             ن گواهی در صورت مفقود شدن یا از بین رفت       
بـدین منظـور    . ها، تقاضای صدور المنثی نماید      تواند با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه         می

ثبـت اعـالم و       نامـه را کتبـاً بـه مرجـع          وی بایستی طریق از بـین رفـتن یـا گـم شـدن گـواهی               
ها بـه گـواهی       نفر که هویت و امضاء آن      3ای مبنی بر شهادت و اظهار اطالع حداقل           استشهادیه

یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی یکی از دفـاتر اسـناد رسـمی                
 مراتب فقدان گواهی نامه های اختراع ، طرح صنعتی و عالمـت بـه               .رسیده باشد، ضمیمه نماید   

 10در صورتی که تا . شود هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می       
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روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور ، اعتـراض نرسـیده یـا در صـورت اعتـراض ،       
 یاصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد ، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنـ                

 . ح می باشد  صالدادگاهرسیدگی به اعتراضات واصله با .گواهی نامه مفقودی می نماید 

 بـه اشـخاص مقـیم       کههای مفقودشده و یا از بین رفته           صدور المثنی برای گواهی نامه     -تبصره
ای اسـت کـه از سـوی دفتـر            مستلزم تسلیم اعالمیه  تعلق داشته باشد،    خارج از کشور    

های جمهوری اسالمی     و به تأیید نمایندگی   شده  اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر       
 .شریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد یران رسیده و تا

   ترتیبات انتقالتصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و: پنجمفصل 

 176ماده 

تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، امالیی و از قلم افتادن حـروف و اعـداد یـا                 
. پـذیرد   مـی تشخیص مرجع ثبت، توسط این مرجع انجام        به  نظایر آن به درخواست متقاضی یا       

ای از سـند کـه    درخواست تصحیح اشتباهات اداری توسط اشخاص باید همـراه بـا ارائـه نـسخه        
تصحیح شده به تشخیص مرجع ثبت       اشتباهات اداری    .اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد      

 .شود منتشر میدر روزنامه رسمی 

 177ماده 

اع، طـرح صـنعتی و عالمـت        در ارتباط با مراحل ثبت اختر     هرگونه درخواست تمدید مهلت     
نامه باید کتباً توسط متقاضی تسلیم مرجع ثبت          آییناین   ود تعیین شده در قانون      ععالوه بر مو  

های تعیین شده  در  تواند پس از بررسی شرایط فقط برای یک بار مهلت میمذکور مرجع . گردد
رسانده نفع    اشخاص ذی ع  اطالمرجع به   این  تمدید مهلت از طرف     . نامه را تمدید نماید     این آیین 

 .شود می
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 178ماده 

یـا  شده  ثبت   طرح صنعتی و عالمت       اختراع، ناشی از تسلیم اظهارنامه یا       مالکیتحق   انتقال
، طرح صنعتی و عالمت ثبـت       ع نسبت به اخترا   قیا اعراض از ح    ها  آنبرداری از     اجازه بهره  ءاعطا

، مربـوط اد رسمی قبل از تنظیم سند دفترخانه اسن. آید به موجب سند رسمی به عمل میشده،  
از  ثبـت شـده   صـنعتی و عالمـت     اختراع، طـرح   یامورد نظر    اظهارنامه   نسبت به آخرین وضعیت   

برداری و سایر موارد الزم از مرجع ثبـت اسـتعالم              انتقال، صدور اجازه بهره     لحاظ تمدید، تغییر،  
 .ها است  جدول هزینهپاسخ استعالم مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در. نماید می

 

 ی و مقررات مختلفهدادخوا: م ششفصل 

 179ماده 

نامه   ینیرسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آ            قانون،   59با توجه به ماده     
های عمومی تهـران اسـت کـه توسـط رئـیس قـوه           در صالحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه       

 در مورد دعاوی    .شوند   اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می      دردر صورت امکان    قضاییه تعیین و    
جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده                 چنانچه   ،کیفری

باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل    
 .شود  مذکور در فوق ارجاع میهای آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه

 180ماده 

 طـرح   ،م برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختـراع        ه در ضمن رسیدگی کیفری، مت     چنانچه
 قانون، خـود بایـد بـه        59تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر درماده          نام   و عالمت   ،صنعتی

 .این موضوع رسیدگی نماید
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 181ماده 

جرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط بـه            مدر مورد خساراتی که خواه از       
شود، خسارت شـامل ضـررهای        های تجاری مطالبه می      عالئم و نام   ،های صنعتی   اختراعات، طرح 

 .وارده خواهد بود 

 182ماده 

 تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحـسب مـورد            و نام   عالمت ،مالک هر اختراع، طرح صنعتی    
ترین دادگاه عمومی محلی که کاالهـای مـورد ادعـا در آن محـل                 مر نزدیک تواند به موجب ا     می

است صورت مشروحی از کاالهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یـا                    
اجرای امر فوق در صـورتی کـه کاالهـا هنـوز در گمـرک               . برداردعالمت تجاری او مخالف است      

 . به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمدباشند، به وسیله مأمورین گمرک واال

امر دادگاه  . توقیف کاالهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد             
تجـاری   نام   و عالمت   ، طرح صنعتی  ،صورت فوق بنابه دادخواست  مالک اختراع      و  در هریک از د   

نامـه    ور باید رونوشت مـصدق گـواهی        به دادخواست مزب  . گردد   می ریا قائم مقام قانونی وی صاد     
 ،اگر مالـک اختـراع، طـرح صـنعتی     . مه گردد یاختراع، طرح صنعتی و عالمت، حسب مورد، ضم       

تجاری تقاضای توقیف کاالهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهـد کـه                نام   وعالمت  
 . جبران گرددفعنداالقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طر

 183ه ماد

راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صـنعتی، عالمـت و   و کیفری   حقوقی  در دعاوی   
، اعـم از دادگـاه   تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی            معترض می  ،نام تجاری 
 که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تـامین دلیـل و دسـتور توقیـف                   یا دادسرا 

اقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یـا               محصوالت ن 
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تقاضـای مـذکور موافقـت      قبول  مراجع قضایی موظفند نسبت به      . ورود این محصوالت را بنماید    
اجـرای  . توانند قبل از صدور قرارهای مزبـور از متقاضـی تـضمین کـافی بخواهنـد                 نمایند و می  

ت درگمـرک باشـند توسـط مـامورین گمـرک واال توسـط              دستور فوق در صورتی که محـصوال      
 .ضابطین خواهد بود

اعـم از اینکـه وارد       ،تواند رأساً دستور توقیف کاالهای دارای عالمت تقلبی          دادسرا می  –1تبصره  
 .صادر نمایدرا  شده یا نشده باشند، تجاریچرخه 

 .اهد بود صدور دستور موقت و قرار تامین وفق مقررات آیین دادرسی خو-2تبصره

 184ماده 
 یـا از    ینامه از مجرای حقوق      این آیین  182 روز از تاریخ امر مذکور در ماده         30اگر مدعی تا    

طرح دعوی ننماید، توقیفی که بـه عمـل    قانون  59در دادگاه صالح مقرر در ماده       طریق کیفری   
بـه طـرف    آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خـسارات وارده                  

 .خواهد بود

 185ماده 
ف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط بـه ادارات                لمرجع ثبت مک  

 ابهامی وجود داشته باشد، دادگـاهی کـه         ،چنانچه در جریان اجرای حکم    . تابعه است اجرا نماید   
 .نماید حکم را صادرکرده است، رفع ابهام می

ز حکمی است که به واسطه  طی مراحل قـانونی و یـا بـه واسـطه        حکم نهایی عبارت ا    –تبصره  
انقضاء مدت اعتراض، تجدید نظر و فرجام، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شـده                

 .از دعاوی مختومه محسوب شود
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 186ماده 

دادرسـی   ینیـ مقـررات آ  در  همان اسـت کـه      نامه    های موضوع قانون و این آیین       ابالغ طریقه
  .مقرر است مدنی

 187ماده 

و المللـی اختـراع، طـرح صـنعتی و عالمـت تجـاری                اعتراض به اظهارنامـه ثبـت بـین       نحوه  
 .نامه خواهد بود آییناین براساس قانون و رسیدگی به آن 

 188ماده 

متعلـق  رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و عالمت تجـاری               
 . در ایران است قانونیم معرفی نمایندهمستلزبه اشخاص مقیم خارج از کشور 

 189ماده 

های عمومی و     تجدید نظر از آراء محاکم و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه            
 .استیا کیفری انقالب در امور مدنی 

 190ماده 

 قانون که نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهـانی مالکیـت             52در اجرای ماده    
 در داخـل کـشور ، تـصدی امـور           ، و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربـط          معنوی و 

، رئیس است  به عهده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نهاده شده       ، مربوط به مالکیت صنعتی   
را صـادر   و ایـن آئـین نامـه          مقررات مربوط  سازمان می تواند دستور العمل های الزم در اجرای        

  .نماید
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 191ماده 

 .شود نامه جزء الینفک آن محسوب می ائم این آئینضم

 192ماده 

هـا،    جـدول هزینـه   مـشتمل بـر  و سـه ضـمیمه     تبـصره    104 ماده و    192 درنامه    این آئین 
نامه تمدید و مندرجات دفاتر       نامه، گواهی   های اظهارنامه، گواهی    المللی و فرم    های بین   بندی  طبقه

 که سازمان ثبت اسـناد و امـالک کـشور           تنظیم شده های صنعتی و عالئم       ثبت اختراعات، طرح  
نامـه،     از تاریخ اجرای ایـن آیـین        و در تاریخ            تصویب می گردد و                  مأمور اجرای آن است   

 .شود ، ملغی می1337امه اصالحی اجرای قانون ثبت عالئم تجاری و اختراعات، مصوب ن آیین
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 ضمائم
 ضمیمه یک
 ها  جدول هزینه

 )به ریال(
 اع اختر -1

 شخص حقوقی شخص حقیقی اقالم هزینه
 حق ثبت اظهارنامه و -1

 اظهارنامه تقسیمی 
10,000 100,000 

سال اول تا پنجم، هر سال معادل   هزینه ثبت ساالنه -2
  ریال 100000

سال ششم تا سال دهم، هر سال 
  ریال200000معادل 

سال یازدهم تا پانزدهم، هر سال 
  ریال300000معادل 

نزدهم تا بیستم،  هر سال سال شا
  ریال400000معادل 

 برابر مبلغ تعیین 10
شده برای اشخاص 

 حقیقی 

پرداخت  جریمه تأخیر در -3
 هزینه ساالنه

 های پنج ساله مربوط قسط ساالنه در دورهنصف معادل 

 هزینه استعالم برای -4
 یا برداری   اجازه بهره،انتقال
 اعراض

50,000 500,000 

 و انتقال قراردادیثبت   حق-5
 قهری 

300,000 3000,000 
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 شخص حقیقی اقالم هزینه
 مجوز ثبت حق -6

و خاتمه  یا فسخ برداری بهره
 آن

  و قهرینصف هزینه انتقال قراردادی

 هزینه هربار اصالح -7
 معادل حق ثبت اظهارنامه اظهارنامه و ضمائم آن

 ثبت انتقال اظهارنامه حق -8
 500,000 50,000 ری از آن بردا یا اجازه بهره

غیراز ( ثبت تغییرات حق -9
انتقال مالکیت و اجازه 

 )برداری بهره
50,000 500,000 

 هزینه صدور گواهی -10
 المثنی

100,000 1000,000 

 50,000 5000  هزینه رونوشت مصدق-11
 هزینه اخذ تأییدیه -12

صدور تسلیم اظهارنامه یا 
 گواهی نامه اختراع

15,000 150,000 

 هزینه رسیدگی به -13
 750,000 500,000 اعتراض به رد ثبت

 هزینه رسیدگی به -14
 3,000,000 1,500,000 اعتراض به تقاضای ثبت

 ودیعه تسیلم دادخواست -15
 4,500,000 3,000,000 ابطال به دادگاه

 هزینه بررسی اظهارنامه -16
المللی به عنوان اداره  ثبت بین

 مبدأ
50,000 500,000 

 

اداره ثبـت  ( مرجـع ثبـت   در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضـاهای خـود را مـستقیماً تـسلیم               :حتوضی
 ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینـه هـا را مطـابق نـرخ رسـمی                 می نمایند  ) اداره کل مالکیت صنعتی    اختراعات
 .بپردازند 
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 طرح صنعتی  -2
 شخص حقوقی شخص حقیقی اقالم هزینه

 حق ثبت اظهارنامه به -1
 150,000 50,000 ازای یک طبقه

هزینه هر طبقه اضافی در 
 60,000 20,000 اظهارنامه

 حق ثبت به ازاء یک طبقه -2
 برای پنج سال اول

حق ثبت هر طبقه اضافی 
 برای پنج سال اول

450,000 
 

100,000 

1,350,000 
 

300,000 

تمدید به ازاء ثبت  حق -3
 یک طبقه برای پنج سال دوم

تمدید هر طبقه ثبت حق 
 اضافی برای پنج سال دوم

900,000 
 

200,000 

2,700,000 
 

600,000 
 

 به ازاء  تمدیدثبت  حق -4
 یک طبقه برای پنج سال سوم

هر طبقه  تمدیدثبت حق 
 اضافی برای پنج سال سوم

450,000 
 

100,000 

1,350,000 
 

300,000 

 جریمه تأخیر در تمدید -5
 600,000 200,000 ثبت دوره پنج ساله دوم

 جریمه تأخیر در تمدید -6
 300,000 100,000 ثبت دوره پنج ساله سوم

 هزینه استعالم برای -7
 یا برداری  اجازه بهره،انتقال
 اعراض

50,000 150,000 
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 شخص حقوقی شخص حقیقی اقالم هزینه
 ثبت انتقال قراردادی حق -8

 900,000 300,000 و قهری

 مجوز ثبت حق -9
 یا فسخ و خاتمه برداری  بهره
 آن

  و قهرینصف هزنیه انتقال قراردادی

 هزینه هر بار اصالح -10
 اظهارنامه و ضمائم آن

25,000 75,000 

 ثبت انتقال حق -11
برداری  اظهارنامه یا اجازه بهره

 از آن 

50,000 150,000 

غیر از ( ثبت تغییرات حق -12
 )برداری واجازه بهره مالکیت انتقال

50,000 150,000 

 هزینه صدور گواهی -13
 المثنی

100,000 300,000 

 15,000 5,000  هزینه رونوشت مصدق-14
 هزینه اخذ تأییدیه تسلیم -15

گواهی نامه صدور اظهارنامه یا 
 طرح صنعتی

15,000 45,000 

به  هزینه رسیدگی -16
 750,000 500,000 رد ثبتبه اعتراض 

 هزینه رسیدگی به -17
 3,000,000 1,500,000 اعتراض به تقاضای ثبت

 ودیعه سلیم دادخواست -18
 4,500,000 3,000,000 ابطال به دادگاه

 هزینه بررسی اظهارنامه ثبت -19
 150,000 50,000 المللی به عنوان اداره مبدأ بین

 

اداره کـل  اداره ثبت طـرح هـای صـنعتی    (   مرجع ثبت قاضیان خـارجی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم در مورد مت   :حتوضی
 .می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند ) مالکیت صنعتی  
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 ت تجاری  عالم-3
 شخص حقوقی شخص حقیقی اقالم هزینه

 حق ثبت اظهارنامه به ازاء -1
 یک طبقه 

 هر طبقه اضافی

200,000 
 

20,000 

400,000 
 

40,000 
 حق ثبت عالمت به ازاء -2

 یک طبقه
 حق ثبت هر طبقه اضافی

1,200,000 

100,000 

2,400,000 

200,000 

های ده   تمدیددورهحق ثبت -3
 ساله

  عالمت ثبتمعادل حق

  عالمت حق ثبت نصفمعادل  جریمه تأخیر در تمدید ثبت-4

 هزینه استعالم برای -5
 یا برداری  اجازه بهره،انتقال
 اعراض

50,000 100,000 

قراردادی   حق ثبت انتقال -6
با هر  (به ازاء هر طبقهو قهری 

 )تعداد کاال و خدمات
برای هر طبقه انتقال  ثبت حق

 اضافی

100,000 
 

50,000 

200,000 
 

100,000 

 یا برداری   بهرهمجوز ثبت حق -7
 و خاتمه آن به ازاء یک طبقه فسخ

 )با هر تعداد کاال و خدمات(
برداری یا  اجازه بهره ثبت حق

هر آن به ازای و خاتمه فسخ 
 طبقه اضافی

100,000 
 

50,000 

200,000 
 

100,000 
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 شخص حقوقی شخص حقیقی اقالم هزینه
 هربار اصالح  هزینه-8

 اظهارنامه و ضمائم آن
50,000 100,000 

 ثبت انتقال اظهارنامه حق -9
 برداری از آن  ه یا اجازه بهر

50,000 100,000 

غیر ( ثبت تغییرات حق -10
از انتقال مالکیت و اجازه 

 )برداری بهره

50,000 100,000 

 هزینه صدور گواهی -11
 المثنی

100,000 200,000 

 10,000 5000 ونوشت مصدق هزینه ر-12

 هزینه اخذ تأییدیه -13
تسلیم اظهارنامه یا 

 نامه  گواهیصدور
15,000 30,000 

 هزینه رسیدگی به -14
 750,000 500,000 اعتراض به رد ثبت 

 هزینه رسیدگی به -15
 3,000,000 1,500,000 اعتراض به تقاضای ثبت

 ودیعه تسلیم دادخواست -16
 4,500,000 3,000,000 ابطال به دادگاه

 هزینه بررسی اظهارنامه -17
المللی به عنوان اداره  ثبت بین

 مبدأ
200,000 400,000 

 

اداره ( مرجـع ثبـت    در مورد متقاضیان خـارجی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم         :حتوضی
ی نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینـه هـا را مطـابق نـرخ رسـمی      م) اداره کل مالکیت صنعتیثبت عالئم   

 .بپردازند 
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 ضمیمه دو
های  المللی برای ثبت مالکیت های بین بندی طبقه

 صنعتی 
 المللی اختراعات بندی بین  طبقه-1

 
 

 نیازهای انسانی: بخش الف
 کشاورزی  :بخشزیر 
 تنباکومواد غذایی ـ : بخشزیر
 اقالم شخصی یا خانگی: بخشزیر
 سالمتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحات: بخشزیر

 حمل ونقل و ترابری؛انجام عملیات مختلف: بخش ب
 جداسازی، مخلوط کردن: بخشزیر
 عملیات مختلف شکل دادن: بخشزیر
 چاپ ونشر: بخشزیر
 حمل ونقل، ترابری: بخشزیر
 فناورینانو بینی،  ذره رهای ساختافناوری: بخشزیر

 
 ژی ر متالوـشیمی : بخش ج

 شیمی: بخشزیر
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 ژی رمتالو: بخشزیر

 منسوجات، کاغذ: بخش د
 شوند به صورت دیگری ارائه نمیمنسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که : بخشزیر
 کاغذ: بخشزیر

 ها و بناهای ثابت ساختمان: بخش هـ 
 ساختمان: بخشزیر
 معدن راج استخحفاری زمین و صخره، : بخشزیر

 ها و انفجار  مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و اسلحه: بخش و
 پمپیا انواع موتور : بخشزیر
 مهندسی به مفهوم عام آن: بخشزیر
 روشنایی، گرمایش: بخشزیر
 انواع اسلحه، انفجار: بخشزیر

 فیزیک : بخش ز
 وسایل: بخشزیر
 ای صنعت هسته: بخشزیر

 برق : بخش ح
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 المللی طرح صنعتی ینبندی ب  طبقه-2
 مواد غذایی 1طبقه
 پوشاک و اقالم و لوازم خرازی 2طبقه

کاالهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لـوازم شخـصی کـه در جـای                3طبقه 
 اند دیگر ذکر نشده

 مو انواع برس و قلم 4طبقه 
 اقالم ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا مصنوعی 5طبقه 
 اب و اثاثیه منزلاسب 6طبقه 
 اند اقالم خانگی، که در جای دیگری قید نشده 7طبقه 
 ابزارآالت و یراق آالت 8طبقه 
 جایی کاال ها و ظروف مخصوص حمل ونقل یا جابه بندی بسته 9طبقه 
 گیری، کنترل و عالمت دادن ساعت مچی و دیواری و سایر لوازم اندازه 10طبقه 
 ورآالت اقالم تزئینی و زی 11طبقه 
 وسایل حمل و نقل یا باال بردن 12طبقه
 تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق 13طبقه 
 تجهیزات ضبط، ارتباطات یا بازیابی اطالعات 14طبقه 
 اند آالتی که در جای دیگر قید نشده ماشین 15طبقه 
 های عکاسی، سینماتوگرافی و بصری دستگاه 16طبقه 
 آالت موسیقی 17طبقه 
 های اداری آالت چاپ و ماشین ماشین 18طبقه 

افزار و لوزم اداری، مواد تدریس و آموزش و مـواد مـورد اسـتفاده                 نوشت 19طبقه 
 نقاشان

 تجهیزات فروش و تبلیغات، تابلوها 20طبقه 
 بازی، چادر و اقالم ورزشی انواع بازی، اسباب 21طبقه 
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نی، لوازم برای شکار، مـاهیگیری و       تسلیحات، اقالم آتش بازی و نورافشا      22طبقه 
 دفع آفات

تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیـزات گرمایـشی، تهویـه و             23طبقه 
 تهویه مطبوع، سوخت جامد

 لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 24طبقه 
 واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی 25طبقه 
 های روشنایی دستگاه 26طبقه 
 ها ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سیگاری 27طبقه 
 های پیرایشی محصوالت دارویی و آرایشی، اقالم و دستگاه 28طبقه 

گیـری از سـوانح و        سوزی، بـرای پـیش      تجهیزات و ادوات ضدخطر آتش     29طبقه 
 برای نجات 

 ها جایی آن اقالم الزم برای مراقبت از حیوانات و جابه 30طبقه 

ها و لوازم برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی که در جای دیگر               ماشین 31طبقه 
 اند ذکر نشده

 موارد مختلف و گوناگون 99طبقه 
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 المللی عالئم صنعتی و تجاری بندی بین طبقه -3
 

 مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبـانی              – 1طبقه  
هـای پـردازش نـشده؛      هـای مـصنوعی پـردازش نـشده؛ پالسـتیک           نگلبانی؛ رزین و ج 

کودهای گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق؛ مواد آبکاری و جوشکاری فلزات؛ مواد شـیمیایی           
 .های صنعتی برای نگهداری مواد غذایی؛ مواد دباغی؛ چسب

سد شدن چـوب؛     رنگ، روغن؛ جال؛ الک؛ موادضدرنگ زدگی و جلوگیری کننده از فا           – 2طبقه  
های خام طبیعی؛ فلزات به صورت پودر یا      مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ       

 .ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان
ترکیبات سفیدکننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس؛ مـواد مخـصوص تمیـز          – 3طبقه  

هـای اسـانس، مـواد        ، روغـن  گیری و سائیدن؛ صابون؛ عطریات      کردن، براق کردن، لکه   
 .های مو؛ گرد و خمیر دندان آرایشی؛ لوسیون

ها، ترکیبات گردگیـری، مرطـوب کـردن و          کننده  های صنعتی؛ روان    ها و گریس     روغن – 4طبقه  
و مـواد روشـنایی؛ انـواع شـمع و          ) شامل سوخت موتـور   (جذب رطوبت؛ انواع سوخت     

 .فتیله چراغ
واد بهداشـتی بـرای مـصارف پزشـکی؛ مـواد رژیمـی بـرای               مواد داروئی و بیطاری؛ م     – 5طبقه  

بنـدی؛ مـواد      بنـدی، لـوازم زخـم       مصارف پزشکی، غذای کودکان؛ انواع گـچ شکـسته        
ها؛ مواد نابودکننده حشرات موذی؛       پرکردن دندان، موم د ندانسازی؛ ضدعفونی کننده      

 .قارچ کش، مواد دفع نباتات هرزه

های فلزی قابل حمل؛  ا؛ مواد ساختمانی فلزی؛ ساختمان  ه  فلزات عادی و آلیاژهای آن     – 6طبقه  
هـای غیربرقـی از جـنس فلـزات عـادی؛             آهـن؛ کابـل و سـیم        مواد فلزی خطـوط راه    

آالت، اقالم کوچک فلزی؛ لوله و مجراهای فلـزی؛ گاوصـندوق؛ اجنـاس سـاخته                 آهن



 −  − 103

 .های  معدنی فلزات اند؛ سنگ شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده
؛ )به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینـی      (های افزار؛ انواع موتور       انواع ماشین و ماشین    – 7طبقه  

بـه غیـر از     (هـا و قطعـات انتقـال قـوه            های اتصال قطعات ماشـین      قفل و بست  حلقه    
به اسـتثنای   (؛ لوازم و ابزار کشاورزی      )اتصاالت و اجراء انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی       

 .؛ ماشین جوجه کشی)ابزارهای دستی
؛ سرویس کارد و قاشق و چنگال،      )کنند  که با دست کار می    (انواع  ابزار و لوازم دستی        – 8طبقه  

 .سالح کمری، تیغ
اسباب و آالت علمی، دریانوردی، مساحی، عکاسـی، سـینمایی، بـصری، وزن کـردن،            – 9طبقه  

آموزش؛ اسباب و لوازم    ، نجات و    )نظارت(گیری، عالمت دادن، کنترل و مراقبت         اندازه
سازی، تنظـیم یـا کنتـرل جریـان بـرق؛ آالت و               هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره     

اسباب ضبط، انتقال یا تکثیر صوت یا تصویر؛ اسـباب ذخیـره اطالعـات مغناطیـسی،                
هـایی کـه بـه        های فروش خودکار و مکانیسم دسـتگاه        های قابل ضبط؛ ماشین     دیسک

هـای حـساب، تجهیـزات        ی ثبت مبلغ دریافتی، ماشـین     ها  کنند؛ صندوق   سکه کار می  
 .ای؛ دستگاه آتش نشانی پردازی و رایانه داده

هـای مـصنوعی، دنـدان و         آالت و ابزار جراحی، پزشکی، دندانسازی و بیطاری، انـدام          – 10طبقه  
 .مصنوعی؛ اقالم ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی چشم

خار، طـبخ، خنـک کـردن، تهویـه، تـأمین آب            های روشنایی، حرارتی، مواد ب      دستگاه – 11طبقه  
 .بهداشتی

 .های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی وسائط نقلیه، دستگاه – 12طبقه 
؛ مواد منفجـره؛    )از قبیل موشک، خمپاره و غیره     ( اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه        – 13طبقه  

 .مواد وسایل آتشبازی
ها و کاالهایی که با فلزات گرانبها سـاخته شـده یـا بـا                 فلزات گرانبها و آلیاژهای آن     – 14طبقه  
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هـای گرانبهـا؛      اند؛ جواهرات، سـنگ     اند و در سایر طبقات ذکر نشده        ها روکش شده    آن
 .سازی و زمان سنجی اسباب و لوازم ساعت

 .آالت موسیقی – 15طبقه 
اند؛ مطالب     نشده ها که در طبقات دیگر ذکر       کاغذ، مقوا و کاالهای ساخته شده از آن        – 16طبقه  

افزار؛ چسب برای مصارف تحریری یا خـانگی؛          چاپ شده، مواد صحافی؛ عکس؛ نوشت     
بـه اسـتثنای    (لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لـوازم ملزومـات دفتـری               

؛ مـواد پالسـتیکی بـرای       )هـا   به اسـتثنای دسـتگاه    ( مواد آموزشی و تدریس     ) مبلمان
 .؛ حروف و کلیشه چاپ)اند قات ذکر نشدهکه در سایر طب(بندی  بسته

و کاالهای سـاخته    ) سنگ طلق (، میکا   )پنبه نسوز (الستیک، کائوچو، صمغ، آزبست      – 17طبقه  
انـد؛ پالسـتیک دارای شـکل و قالـب         شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نـشده          

، انـسداد و    گـذاری   بندی، درپوش   خاص برای استفاده در تولید سایر کاالها؛ مواد بسته        
 .های قابل ارتجاع غیرفلزی بندی؛ لوله عایق

هـا کـه در طبقـات دیگـر ذکـر             چرم و چرم مصنوعی و کاالهای ساخته شـده از آن           – 18طبقه  
های مسافرتی؛ چتر، چتر آفتـابگیر و         اند؛ پوست حیوانات؛ چمدان، کیسه و کیف        نشده

 .عصا؛ شالق، یراق و زین و برگ
های غیرفلزی سـخت و غیرقابـل انعطـاف           ؛ لوله )غیرفلزی(ساختمانی  مواد و مصالح     – 19طبقه  

های متحرک غیرفلـزی؛      برای استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قیر و قطران؛ ساختمان        
 .بناهای یادبود غیرفلزی

مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب عکس؛ کاالهای ساخته شده از چوب، چوب پنبـه، نـی،                 – 20طبقه  
 عاج، استخوان آرواره نهنگ، صـدف، کهربـا، صـدف مرواریـد،             حصیر، شاخ، استخوان،  

که در سایر طبقـات ذکـر       (کف دریا و بدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پالستیک             
 ).اند نشده
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؛ )انـد   که از فلزات قیمتی ساخته یا روکـش نـشده         ( ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه       – 21طبقه  
؛ مواد سـاخت    )به استثنای قلم موهای نقاشی    (وشانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس  قلم م         

برس؛ لوازم نظافت و تمیزکاری؛ سیم ظرفشویی؛ شیشه کار شده یا نیمـه کـار شـده                 
شیشه آالت، اشیاء سـاخته شـده از        ) ها  به استثنای شیشه مورد استفاده درساختمان     (

 .اند چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده
، بادبـان و شـراع، کیـسه و         )تـارپولین (، چادر، سایبان، برزنـت       طناب، رسیمان، تور   – 22طبقه  

بـه  (گـذاری و پوشـال        گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است؛ مـواد الیـی و الیـه              
 .؛ مواد خام لیفی برای نساجی)استثنای الستیک و پالستیک

 . انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی– 23طبقه 
انـد؛ انـواع روتختـی و     ای که در طبقات دیگر ذکر نـشده  ساجی و پارچه محصوالت ن– 24طبقه  

 .رومیزی
 . انواع لباس و پوشاک، پاپوش و پوشش سر– 25طبقه 
حاشـیه و قیطـان؛ دکمـه، قـزن قفلـی،           ) نـوار ( انواع توری و قالبدوزی، روبان، بنـد         – 26طبقه  

 .های مصنوعی گرد؛ گل سنجاق و سوزن ته
ها، آویزهای دیواری  قالیچه، حصیر و زیرانداز، لینولیوم و سایر کف پوش انواع فرش، – 27طبقه  

 ).ای غیرپارچه(
 انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناسـتیک کـه در طبقـات دیگـر ذکـر                    – 28طبقه  

 .اند؛ تزئینات درخت کریسمس نشده
جـات     و میـوه    گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شکار؛ عصاره گوشت؛ سزیجات          – 29طبقه  

به صورت کنسرو، خشک شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و کمپوت؛ تخم مرغ، شـیر      
 .های خوراکی ها و چربی و محصوالت لبنی؛ روغن

، نـشاسته نخـل     )تاپیوکـا (  قهوه، چای، کاکائو، شکر، برنج، نشاسته کاسار یا مانیوک            –30طبقه  
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یه شده از غـالت، نـان، نـان شـیرینی،           های ته   ، بدل قهوه؛ آرد و فراورده     )ساگو(خرما  
جات، شیرینی یخی؛ عسل، مالس یا شیره قند؛ مایه خمیـر، گـرد مخـصوص               شیرینی
 .ادویه جات، یخ) چاشنی(پزی یا پخت نان؛ نمک، خردل؛ سرکه، انواع سس  شیرینی

هـایی کـه در طبقـات دیگـر ذکـر             محصوالت کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه       – 31طبقه  
های طبیعی؛ غـذای   اند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر؛ گیاهان و گل      نشده

 ).جو سبز خشک شده(حیوانات؛ مالت 
هـای غیرالکلـی؛ آبمیـوه و         های معـدنی وگـازدار و سـایر نوشـیدی              ماءالشعیر؛ آب    – 32طبقه  

 .ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه های میوه شربت
  ....– 33طبقه 

 . تنباکو، لوازم تدخین؛ کبریت–34قه طب
 

 خدمات
 . تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری– 35طبقه 
 . بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معامالت امالک و مستغالت– 36طبقه 
 .سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب  ساختمان– 37طبقه 
 .برات از راه دور مخا– 38طبقه 
 .ها بندی و نگهداری کاالها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت  حمل و نقل؛ بسته–  39طبقه  
 .آوری مواد  بهسازی و عمل– 40طبقه 
هـای    های کارآموزی وتعلیمـی؛ تفـریح و سـرگرمی؛ فعالیـت             آموزش و پروش؛ دوره    – 41طبقه  

 .ورزشی و فرهنگی
وری و تحقیـق و پـژوهش و طراحـی در ایـن زمینـه؛ خـدمات                  خدمات علمی و فنا    – 42طبقه  

افـزار و سـخت افزارهـای         تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسـعه نـرم           
  .ای رایانه

 . خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسکن و محل اقامت موقت– 43طبقه 
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هـا    یبایی بـرای انـسان    های بهداشتی؛ و ز      خدمات پزشکی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت     – 44طبقه  
 .یاحیوانات؛ خدمات کشاورزی، باغداری و جنگلداری

 خدمات شخصی یا اجتماعی که توسـط دیگـران بـرای رفـع نیازهـای افـراد ارائـه                    – 45طبقه  
 . خدمات حقوقی؛ها شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی می



 −  − 108

 ضمیه سه
 ها فرم

 ت اختراعهای مربوط به ثب فرم -1
 قضاییه قوه

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 اداره کل مالکیت صنعتی 

 اظهارنامه ثبت اختراع 
 

 )شود توسط اداره تکمیل می(
ساعت، روز، ماه و ( اظهارنامه وصولشماره اظهارنامه                                                           تاریخ 

 )سال
 
 

  اداره ثبت اختراعات مهر و امضاء
 
 المللی اختراع  طبقه بندی بین-2                عنوان اختراع -1
 
 
 ها  تعداد کل صفحات توصیف، ادعاها، خالصه توصیف و نقشه-3
 

 
 
 

 1–فرم الف
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 1 -ادامه فرم الف 
 
 متقاضیان/   مشخصات متقاضی -4

 شخص حقیقی 
 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

 تابعیت
 حل اقامتکشور م

 )ایمیل(شماره تلفن                         شماره دورنگار                  نشانی الکترونیکی 
 شخص حقوقی
......... محل و شماره ثبت .................  فعالیت رشته ................. شخص حقوقینوع ......................نام 

سایر اطالعات ................ .....نشانی..............مرکز اصلی....................... گاه اقامت.................... تابعیت
......................................................................................................................... 

 )ایمیل(ونیکی الکتر ی نشان  شماره دورنگار     شماره تلفن 
 

  مشخصات نماینده قانونی-5
 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

 )ایمیل( الکترونیکی ی                نشان شماره دورنگار     شماره تلفن 
 

 ) در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد(ها در ایران   مشخصات دریافت کننده ابالغ-6
 اسم، ذکر شماره ملی

  ذکر کدپستینشانی،
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 1 -ادامه فرم الف 
 
  مشخصات مخترع-7

 اطالعات تکمیلی در مورد مخترع چنانچه خود متقاضی باشد
  فعالیترشتهشغل و 

 
 مشخصات مخترع چنانچه خود متقاضی نباشد

 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

  فعالیت رشتهشغل و 
 سمت متقاضی

 
 ی اظهارنامه تقسیمی یا تکمیل-8

 شماره اظهارنامه اصلی
 تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی

 
  استثنائات قابل قبول در افشاء اختراع-9

   المللی   افشاء اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین
  سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی

 
 )در صورت وجود( ادعای حق تقدم -10

  اصلینامهتاریخ ثبت اظهار    نام کشور 
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 1 -ادامه فرم الف 
 

 المللی اختراع بندی بین طبقه   شماره اظهارنامه اصلی
  ای که در آن و ای باشد، تعیین اداره المللی یا منطقه در صورتی که اظهارنامه مقدم یک اظهارنامه بین

 
 .ها، اظهارنامه تسلیم شده است کشورهایی که برای آن

 
 باشد ل بر ضمائم زیر می این اظهارنامه مشتم-11

 مدارک مربوط به خود اختراع با امضاء متقاضی
 صفحه ....        توصیف  -1
 صفحه) ..... ادعاها(ادعا  -2

 صفحه.....        خالصه  -3

 صفحه)........ در صورت وجود(ها  نقشه یا نقشه -4

 جمع صفحات ضمائم

 مربوط به مندرجات اظهارنامه مدارک

      مدارک مثبت هویت متقاضی
                      مدارک نمایندگی قانونی

      مدرک مشخص کننده سمت متقاضی
     مدرک مربوط به افشاء اختراع

     ه مبدأ رسیده استر که به تأیید ادااسناد حق تقدم
        درخواست عدم ذکر اسم مخترع 

      اظهارنامه رسید پرداخت هزینه ثبت
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 1 - ادامه فرم الف

       مدارک و سایر اسناد 
 

 ریختا      امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی 
 

 2 - فرم الف 
 مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراعات

 
 ثبت اختراعو تاریخ شماره  -1
 ثبت اظهارنامه) ساعت، روز، ماه و سال(تاریخ کامل و شماره  -2

 مالکان اختراع / مالکو سهم مشخصات  -3

 اسم
 نشانی

 عیتتاب
 )در صورتی که متقاضی نباشد(مشخصات مخترع  -4

 اسم
 نشانی  

 تابعیت
 مشخصات نماینده قانونی -5

 اسم
 نشانی

 عنوان اختراع -6

 )با ذکر زمینه علمی مربوط(المللی اختراع  بندی بین طبقه -7

 )در صورت وجود(نامه مبنای حق تقدم  اظهارنامه یا گواهیشماره، تاریخ و محل ثبت     - 8

 ت  مدت حمای-9

 
                            امضاء         امضاء 

 رئیس اداره ثبت اختراعات   یا نماینده قانونی وی مالک اختراع 
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 3 -فرم الف 

 قضائیه قوه
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل مالکیت صنعتی
 اختراعثبت نامه  گواهی

 

 اظهارنامهثبت تاریخ شماره و 

 اختراعتاریخ ثبت شماره و 

 مالکان اختراع/ مشخصات و سهم مالک 

 اسم -1

 نشانی -2

 تابعیت -3

 مخترعان/ مشخصات مخترع 

 اسم -1

 نشانی -2
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 3 -ادامه فرم الف 

 تابعیت -3

 عنوان اختراع

 المللی اختراع بندی بین طبقه

 استفاده از حق تقدم

 تاریخ اظهارنامه اصلیشماره و 

 کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی

 مدت حمایت

 .باشد  اختراع ضمیمه می و نقشه خالصه توصیف،عاتوصیف، اد

 

     )با ذکرتاریخ(امضاء 

 رئیس اداره ثبت اختراعات
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     1 –فرم ط 

 های صنعتی های مربوط به ثبت طرح فرم -2
 

 قوه قضائیه
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل مالکیت صنعتی
 اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

 
 
 

 )شود  میتوسط اداره تکمیل(
ساعت، روز، ماه و ( اظهارنامه وصولشماره اظهارنامه                                                           تاریخ 

 )سال
 

 مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات 
 
 متقاضیان/   مشخصات متقاضی -1

 شخص حقیقی 

 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

 تابعیت
 قامتکشور محل ا
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 1 -ادامه فرم ط 
 )ایمیل (             نشانی الکترونیکی    شماره دورنگار    شماره تلفن 

 
 شخص حقوقی

.................. محل و شماره ثبت .................  فعالیت رشته ................. شخص حقوقینوع ......................نام 
سایر اطالعات . .........................نشانی.....................مرکز اصلی.................... اقامتگاه .............. تابعیت

.................................................................................................................... 
 )ایمیل(کی  الکترونیینشان   شماره دورنگار  شماره تلفن 

 
  مشخصات نماینده قانونی-2

 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

 الکترونیکی ینشان   شماره دورنگار   شماره تلفن 
 )ایمیل(
 

 ) در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد(ها در ایران   مشخصات دریافت کننده ابالغ-3
 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

 
 ت طراحمشخصا -4

 اطالعات تکمیلی در مورد طراح چنانچه خود متقاضی باشد
  فعالیترشتهشغل و 

 مشخصات طراح چنانچه خود متقاضی نباشد
 اسم، ذکر شماره ملی

 نشانی، ذکر کدپستی
  فعالیت رشتهشغل و 
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 1 -ادامه فرم ط 
 

 سمت متقاضی
 
 مشخصات طرح صنعتی -5

 تعریف اجمالی طرح صنعتی
 
 
 

 المللی طرح صنعتی بندی بین طبقه
 کاالهای مربوط به طرح/ ذکر کاال 

 
 استثنائات قابل قبول در افشاء طرح صنعتی -6

         المللی افشاء طرح در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین
 سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی   

 
 )در صورت وجود(ادعای حق تقدم  -7

 نامه اصلیتاریخ ثبت اظهار    نام کشور 
  طرح صنعتیالمللی بندی بین طبقه   شماره اظهارنامه اصلی

 
ای که در آن  ای باشد، تعیین اداره المللی یا منطقه در صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین

 .ها، اظهارنامه تسلیم شده است و کشورهایی که برای آن
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 1 -ادامه فرم ط 
 
 گهی ثبتتقاضای تأخیر در انتشار آ -8

    خیر               بلی آیا متقاضی خواهان تأخیر در انتشار آگهی است
 در صورت پاسخ مثبت تعیین مدت تأخیر به ماه

 
 :باشد این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می -9

 : مشخصات طرح صنعتی-1
      یانمونه از تصویر گرافیکیپنج 
        نمونه از طرح ترسیم شدهپنج 
     نمونهپنج  نمونه از تصویر گرافیکی یا پنج

      )بعدی طرح سه (از طرح ترسیم شده از تمام جوانب
      )در صورت درخواست(ارائه ماکت 

 : مدارک مربوط به مندرجات اظهارنامه-2
     مدارک مثبت هویت متقاضی 

       مدارک نمایندگی قانونی
     مدارک مشخص کننده سمت متقاضی

     دارک مربوط به افشاء طرحم
   ، که به تأیید اداره مبدأرسیده  است اسناد حق تقدم

     درخواست عدم ذکر اسم طراح    

      اظهارنامهرسید پرداخت هزینه ثبت
       سایراسناد و مدارک
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 1 -ادامه فرم ط 
 

 تاریخ     امضاء متقاضی 

 

 

 2 - فرم ط 

 بت طرح صنعتیمندرجات دفتر مخصوص ث
 

 ثبت طرح صنعتیو تاریخ شماره  -1
 ثبت اظهارنامه) ساعت، روز، ماه و سال(تاریخ کامل و شماره  -2

 مالکان طرح صنعتی/ مالک و سهم مشخصات  -3

 اسم
 نشانی
 تابعیت

 )در صورتی که متقاضی نباشد(ح ا طرمشخصات  -4

 اسم
 نشانی
 تابعیت

 مشخصات نماینده قانونی -5

 اسم
 نشانی  
 عتیمشخصات طرح صن -6

 تعریف اجمالی طرح صنعتی، با تعیین اجزاء موضوع استعمال انحصاری
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 المللی  بندی بین شماره طبقه

 اسامی و اوصاف کاالها و طبقات موضوع طرح
 

 ) در صورت وجود(نامه مبنای حق تقدم  اظهارنامه یا گواهیثبت  محل  وتاریخشماره،  -7

 مدت اعتبار ثبت  -8

 

 

                                   امضاء     ءامضا                     

 های صنعتی طرحثبت رئیس اداره      یا نماینده قانونی ویمالک طرح صنعتی
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 3 -فرم ط 

 قضائیه قوه
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل مالکیت صنعتی
 طرح صنعتیثبت نامه  گواهی

 

  اظهارنامهثبتتاریخ شماره و 

 ثبت طرح صنعتیتاریخ شماره و 

 طرح صنعتیمالکان / مالک سهم و مشخصات 

 اسم -1

 نشانی -2

 تابعیت -3

 طراحان/ مشخصات طراح 

 اسم -1

 نشانی -2

 تابعیت -3
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 3 -ادامه فرم ط 

 

 مشخصات طرح صنعتی

 عنوان طرح -1

 المللی طرح بندی بین طبقه -2

 کاالهای مرتبط با طرح/ کاال  -3

 استفاده از حق تقدم 

 یتاریخ اظهارنامه اصلشماره و  -1

  کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی -2

 .باشد می.........  لغایت ......  سال از تاریخ 5مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی 

 .باشد تصویر کامل طرح ضمیمه می

 

  )با ذکر تاریخ(امضاء 

 های صنعتی رئیس اداره ثبت طرح
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 4 -فرم ط 

 قضائیه قوه
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  صنعتیاداره کل مالکیت
 نامه تمدید ثبت طرح صنعتی گواهی

 

  اظهارنامهثبتتاریخ شماره و 

 تاریخ ثبت طرح صنعتیشماره و 

 طرح صنعتیمالکان / مالک و سهم مشخصات 

 اسم -1

 نشانی -2

 تابعیت -3

 طراحان/ مشخصات طراح 

 اسم -1

 نشانی -2

 تابعیت -3
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 4 -ادامه فرم ط 

 مشخصات طرح صنعتی

 عنوان طرح -1

 حالمللی طر بندی بین طبقه -2

 کاالهای مرتبط با طرح/ کاال  -3

 .باشد می.............. لغایت ......  سال از تاریخ 5مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی 

  .باشد تصویر کامل طرح ضمیمه می

 

  )با ذکر تاریخ(امضاء 

 های صنعتی رئیس اداره ثبت طرح
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 های مربوط به ثبت عالئم فرم -3
 
 

                  قوه قضائیه                        1 –فرم ع 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل مالکیت صنعتی
 اظهارنامه ثبت عالمت 

 
 

 )شود توسط اداره تکمیل می(
ساعت، روز، ماه و ( اظهارنامه وصولشماره اظهارنامه                                                           تاریخ 

 )سال
 

  مضاء اداره ثبت عالئم تجاریمهر و ا
 
 متقاضیان/   مشخصات متقاضی -1

 شخص حقیقی 
 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

 تابعیت
 کشور محل اقامت

 )ایمیل(شماره تلفن                  شماره دورنگار                              نشانی الکترونیکی 
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 1 –ادامه فرم ع 
 

 شخص حقوقی
................ محل و شماره ثبت .................  فعالیت رشته ............... شخص حقوقینوع  ......................نام

سایر اطالعات ... ...........................نشانی.......................مرکز اصلی................ اقامتگاه .............. تابعیت
.................................................................................................................... 

 )ایمیل(نشانی الکترونیکی    شماره دورنگار  شماره تلفن 
 

  مشخصات نماینده قانونی-2
 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

نی الکترونیکی نشا   شماره دورنگار   شماره تلفن 
 )ایمیل(
 

 متقاضیان/ متقاضی  فعالیت  رشته -3
 
 ) در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد(ها در ایران   مشخصات دریافت کننده ابالغ-4

 اسم، ذکر شماره ملی
 نشانی، ذکر کدپستی

 
  عالمت جمعی-5

 توضیح اجمالی موضوع عالمت جمعی 
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 1 –ادامه فرم ع 
 

 مت  نمونه عال-6

 توصیف و تعیین اجزاء عالمت و تعیین 

حروف مشخص که ویژگی عالمت محسوب 
 .شوند می

 

 

 

در صورتی که عالمت مشتمل بر کلماتی 
 غیرفارسی باشد

 درج آوانویسی و ترجمه آن

 

 ذکر سه بعدی بودن عالمت 

 

 ذکر رنگ به عنوان صفت مشخصه

  خاص عالمت  یا ویژگی

 

 
 

 محل الصاق

 نمونه عالمت
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 1 –ادامه فرم ع 
 

 طبقات الها و خدمات، با ذکر طبقه یا کا -7
  

  ادعای حق تقدم -8

 تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی   نام کشور 
  عالمت کاال و خدمات موضوع المللی بندی بین طبقه  شماره اظهارنامه اصلی

و ای که در آن  ای باشد، تعیین اداره المللی یامنطقه در صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین
 .ها اظهارنامه تسلیم شده است کشورهایی که برای آن

 
 باشد این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می -9

          مدارک مثبت هویت
         سانتی متر10×10 از عالمت در ابعاد  گرافیکی یا تصویرنمونهده 

 در صورت سه بعدی بودن عالمت ارائه عالمت به صورت نمونه گرافیکی 

      ر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه تهیه شودیا تصوی

 دار         ای از ضوابط و شرایط استفاده از عالمت جمعی و تأییدیه مقام صالحیت نسخه
ارائه          مدارک نمایندگی قانونی

اسناد        در رشته مربوط مدارک دال بر فعالیت

      که به تأیید اداره مبدأ رسیده استحق تقدم
        اظهارنامه  رسید پرداخت هزینه ثبت

        سایر اسناد و مدارک

 
 1 –ادامه فرم ع 



 −  − 129

 

 تاریخ      یا نماینده قانونی وی امضاء متقاضی

 

 2 –فرم ع 
 عالمتمندرجات دفتر مخصوص ثبت 

 
  ثبت عالمت  و تاریخشماره -1
 مهثبت اظهارنا) ساعت، روز، ماه و سال(تاریخ کامل و شماره  -2

 مالکان عالمت / مشخصات مالک  -3

 اسم

 نشانی

 تابعیت

 مشخصات نماینده قانونی -4

 اسم

 نشانی  

 مشخصات عالمت  -5

 اجزاء عالمت

 ها المللی آن بندی بین و طبقهفهرست کاالها و خدمات 

 نمونه عالمت
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 2 –ادامه فرم ع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) در صورت وجود( تقدم نامه مبنای حق  اظهارنامه یا گواهیثبت محل  وتاریخشماره،  -6

 مدت اعتبار ثبت عالمت -7

 
                 امضاء               امضاء 

                             رئیس اداره ثبت عالئم تجاری یا نماینده قانونی وی مالک عالمت
 
 

 محل الصاق 

 نمونه عالمت
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 قضائیه                                           قوه3 – فرم ع 
 و امالک کشورسازمان ثبت اسناد 

 اداره کل مالکیت صنعتی
 عالمتثبت نامه  گواهی

 

  اظهارنامهثبتتاریخ شماره و 

  ثبت عالمت  و تاریخ شماره

 مشخصات مالک عالمت

 اسم -1

 نشانی -2

 تابعیت -3

 

 مشخصات عالمت

 تعیین اجزاء عالمت  -1

 ها  المللی آن فهرست کاالها و خدمات موضوع عالمت و طبقه یا طبقات بین -2
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 3 – فرم ع ادامه
 

 نمونه عالمت  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استفاده از حق تقدم

 تاریخ اظهارنامه اصلی  وشماره

  کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی 
 

 .باشد  می.................. لغایت ..............  از تاریخ  سال 10مدت اعتبار ثبت عالمت 

 )تاریخ با ذکر(                       امضاء 

 ره ثبت عالئم تجاریرئیس ادا

 محل الصاق 

 نمونه عالمت
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 4 – فرم ع 
 قضائیه قوه

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل مالکیت صنعتی

 عالمت ثبت نامه تمدید  گواهی

 

 اظهارنامهثبت تاریخ شماره و 

 تاریخ ثبت عالمتشماره و 

 مشخصات مالک عالمت 

 اسم -1

 نشانی -2

 تابعیت -3

 مشخصات عالمت تجاری

 اجزاء عالمت  -1

 ها  المللی آن و خدمات موضوع عالمت و طبقه یا طبقات بینفهرست کاالها  -2
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 4–ادامه فرم ع 
  نمونه عالمت -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باشد می...............  لغایت . ............. سال از تاریخ 10ثبت عالمت تمدید مدت اعتبار 

            

  ) تاریخذکر با(امضاء        

 یعالئم تجاررئیس اداره ثبت 

 محل الصاق 

 نمونه عالمت


