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 تقدیم و تشکر

یت و راهنمایی نمودند و    کمال تشکر را دارم که مرا رد تکمیل     .........  جناب آاقی  از استاد گرامیم   هب رپسش اه    این تحقیق هدا

از آشنایی با     ، همچنین توی  و کامل رتی رد تحقیق خود  بگنجانمپاسخ دادند ات بتوانم مطالب رپ مح   ی مختلف رد جهت بهبود این تحقیق  

همچنین از    مطالب جدیدی رد این ردس بیاموزم و تجرهب ای جدید کسب کنم،   رد این ردس بسیار خرسندم، زریا که توانستم   ایشان 

 . شکر را دارم کمال ت   حقوقی که هب نحو احسنت ما را از علم خود مستفیض نمودند   علوم    ایشان بدلیل آموزش 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 فهرست 

 5................... .............................................................................................................................مقدمه ................................................

 6................... ............................................................................................................................................................................. چکیده

 7........................................................................................... ...........................................................  تاریخچه مالکیت فکری در ایران

 8....... .......................................................................................................................... قانون مالیت های مستقیم مرتبط با مخترعین

 8................... .........................................................................................................................................................  قانون فراموش شده

 9....................................................  ............................... 7/8/1386قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب 

 10................ ......................................اختراعات ....................................................................................................................  •

 18........................................ مقررات عمومی ثبت اختراع ..................................................................................................... •

 21........................................................... ................................ ................ طبقه بندی های بین المللی برای ثبت مالکیت های صنعتی

 23....................... ....................................................................................................................................... هزینه های مربوط به اختراع

 24............................................................................................ ................................................ مدارک الزم جهت تقاضای ثبت اختراع

 27....................................................................................... ................................................ معرفی اجمالی سازمان ثبت اسناد و امالک

 28...........................................  ............................................... ................................................ سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران

 29.................................................................................... ................................................   وظیفه ثبت اختراع بر عهده چه ارگانی است؟

 30 ............................  24/7/1386مصوب   –PCTران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ای

 31................  ............................................................................................................................................. ایران عضو کنوانسیون پاریس

 32.....................................................................  ...................................ات صنعتی مصاحبه با چند مخترع و مشکالت آنها در ثبت اختراع

 33............................................................................................... ........... .....................................مزایای ثبت اختراعات صنعتی در ایران 

 33............................... ................................................................................................................ معایب ثبت اختراعات صنعتی در ایران 

 34...................  .....................................................................................................................................................................نتیجه گیری 

 35...................  ............................................................................................................................................. ....................................منابع 



5 

 

 مقدمه 

ت از دستاوردهای نوین، وضع می شوند، که حقوق  مجموعه قوانین و مقررات مالکیت های فکری و مالکیت های صنعتی جهت حمای

قانونی مادی و معنوی مخترع در ارتباط با آنچه که اختراع کرده یا به وجود آورده را مشخص می نماید و نیز چارچوبی برای حقوق عموم،  

بردی کردن نوآوری ها و  جهت دسترسی به این نوآوریها تعیین می کند و همچنین موجب توسعه، ترویج گسترش، تجاری سازی و کار

 نتایج آنها و تعیین ضوابط، مقررات و چارچوبی است که عالوه بر رشد اقتصادی، دستاوردهای زیر را در پی دارد:

 رشد، ارتقاء و انتقال دانش و فناوری -

 ایجاد چارچوبی برای محافظت از حقوق مخترعان و افراد نوآور و ایده ها و دستاوردهای ایشان.  -

یی اقتصادی هم در سطح ملی و هم بین المللی از راه تجاری سازی اختراعات و پیرو آن، ایجاد اشتغال و حضور در رشد و شکوفا -

 بازارهای جهانی، در صنایع پایه و هم در صنایع پشتیبان، در تمامی سطح های اقتصادی. 

 .پیشرفت در فناوری و تکنولوژی در راستای کمک و خدمت به دیگران در تمامی رشته ها -

یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی  1اختراع، عبارت است از محصول یا فرآیندی که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد

. طبق تعریف اختراع، اختراع می تواند  3و در واژه به معنای پیدا کردن و ایجاد کردن چیزی به ماده و مدت معین است  2پیشنهاد می کند 

 آیند تولید آن با فرایندی جدید، برای تولید محصول شناخته شده و یا کاربرد جدید از یک محصول شناخته شده باشد. محصولی جدید و فر

( می شود.  grantنیز حقی انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده، به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا) 4حق ثبت اختراع یا پَتِنت

ا برای دارنده اختراع تامین می کند. این حمایت برای مدتی محدود )حداکثر بیست سال( در ازای افشای پتنت حمایت قانونی از اختراع ر

 جزئیات اختراع، واگذار می گردد. 

با توجه به لزوم حمایت از حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی خالق و مخترعان و پژوهشگران در ارتباط با اختراع و اثر آنها و  

م مردم برای دسترسی مجاز در چارچوب قانون به دستاورد این افراد و نیز توسعه و ترویج نوآوری ها و گسترش و تجاری کردن  تکلیف عمو

 آنها، در این تحقیق سعی شده قوانین داخلی و بین المللی مالکیت های صنعتی و قوانین ثبت اختراعات پرداخته شود.

 

 

 
   165ارات امیرکبیر، جلد یک، صفحه، انتش1371محمد معین، فرهنگ فارسی، چاپ   -1

 85، انتشارات امیر کبیر، صفحه 1363حسن عمیده، فرهنگ فارسی عمیده، چاپ  -2

 1266، انتشارات، چاپ دانشگاه تهران، جلد یک، صفحه 1372علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، چاپ  -3

4- A PATENT is a form of intellectual Property 
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 چکیده

هوری اسالمی ایران، ناهموار است. ثبت اختراع در ایران قوانین حقوقی خاص خود را دارد و باید طی  مسیر ثبت اختراعات صنعتی کشور جم

سلسله مراتب و گام به گام جلو رفت که عینا در مجموعه قوانین )ثبت اختراعات، عالئم و طرح های صنعتی( آمده است. جزئیات بیشتری  

 ود است.  در سایت )سازمان اسناد و امالک( کشور ایران موج

مخترعین زیادی وجود دارند که پس از اختراع نمی توانند آن را به ثبت برسانند، دالیل خیلی زیادی وجود دارد که باعث جلوگیری از ثبت    

 اختراع می شود که به چند مورد آن اشاره می کنیم.

عدم حمایت مالی شایسته  و   –نهادن به مخترعین ارج ن –پیگیری های اداری و حقوقی  –هزینه بر بودن  –زمان بر بودن ثبت اختراع 

 عث نارضایتی و گریز مخترع می شود، که در آخر تحقیق در بخش معایب بیشتر درباره آن صحبت کرده ایم.چندین مورد دیگر که با

اع کنند و چقدر زمان می  مخترعین به کجا بروند، با کجا تماس بگیرند، توضیحات خود را به چه کسی بدهند، چقدر باید هزینه ثبت اختر

برد، از جمله سواالتی است که در ابتدای این مبحث با آن روبرو می شویم و سعی بر این داریم، تحقیقی ارائه دهیم تا برای مخترعین  

ت ثبت اختراع کاربردی باشد، و راهنمایی جهت ثبت اختراعات صنعتی، انشااهلل که با این تحقیق بتوانیم گام کوچکی در راستای بهبود وضعی

 برای مخترعین برداشته باشیم. 
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 تاریخچه مالکیت فکری در ایران

 با توجه به لزوم اطالع از تاریخچه فکری در ایران و تکامل آن، در این جستار به بررسی تاریخچه مالکیت فکری در ایران می پردازیم. 

 الئم تجاری ایران : تدوین قانون مالکیت عالئم و تصویب قانون ثبت ع1304سال 

 : تاسیس اداره ثبت عالئم در ایران تحت نظر وزارت فالحت، تجارت و قوائد عامه 1305سال 

 : چاپ عالئم در مجله فالحت به ترتیب شماره ثبت1307سال 

 : استقرار اداره ثبت عالئم در وزارت اقتصادی ملی و چاپ عالئم در مجله اقتصاد ملی 1309

 1304ختراعات و حمایت از اختراع و عالئم تجاری در ایران و نسخ قانون مصوب : تصویب قانون ثبت ا1310

 )بر اساس این قانون، ثبت عالئم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری اعطا گردید( 

 : تشکیل اداره ثبت شرکتها و عالئم تجاری و اختراعات زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور1327

 5برای انطباق بیشتر با کنوانسیون پاریس  1310تصویب آیین نامه اصالحی اجرایی سال : 1337

 : الحاق ایران به کنوانسوین پاریس1338

 : تغییر نام اداره ثبت شرکتها و عالئم تجاری به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی1340

اد و امالک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکتها و مالکیت : تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و امالک به سازمان ثبت اسن1352

 صنعتی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

 : پذیرش اصالحات کنوانسوین پاریس1377

 WIPO6: الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری 1380

 المللی عالئم تجاری، کاال و خدمات: الحاق ایران به موافقتنامه و پروتل مادرید در مورد ثبت بین 1382

 
5- Paris Convention for the protection of Industrial Property 

6- WIPO: World Intellectual Property Organization 



 قانون مالیت های مستقیم مرتبط با مخترعین 

از مجموعه قوانین مالیت های مستقیم، درآمدی که از بابت حق اختراع، عاید مخترعین می شود، به طور کلی از پرداخت   144مطابق ماده 

 مالیات معاف می باشد.

ز منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت : جهیزیه منقول و مهریه اعم ا144شرح ماده 

حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد، به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی  

مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصالحیه طبق ضوابط مقرر در   مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصالح می باشند، به

آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی به  

 7تصویب هیات وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف می باشند. 

 

 قانون فراموش شده 

 21/4/13598یحه قانونی راجع به تشویق و حمایت مبتکرین و مخترعین مصوب ال

از تاریخ تصویب این الیحه قانونی مقرر می گردد به منظور تشویق مبتکرین و مخترعین کلیه کسانی که در ایران اختراع تازه  –ماده واحد 

ی قرار دهند، در صورتی که اهمیت و سودمند بودن آن، مورد تایید  ای عرضه نمایند و حاضر باشند اختراع خود را در اختیار جمهوری اسالم

 وزارت صنایع و معادن قرار گیرد از حمایت دولت برخوردار خواهند شد و زندگی آنان از هر جهت تامین می شود. 

 نحوه تامین زندگی طی آیین نامه خاصی تعیین خواهد شد که به تصویب هایت وزیران خواهد رسید. 

 : مصوبات شورای انقالب.مرجع تصویب

، پارک های علمی و فناوری و یا 9* الزم به توضیح است که هم اکنون، ارزیابی اختراع، توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 

 سازمان های ذی ربط مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 
اصالحی و الحاقی مصوب    144، ماده 109، صفحه  1386، سال 23جهانگیر منصور، قانون مالیت های مستقیم، نشر دیدار، چاپ  -7

7/2/1371 

8- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99050 

9- http://www.irost.org 
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 7/8/1386قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب 

اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصور   در اجراء

کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی   7/8/1386جلسه مورخ 

ای صنعتی، عالئم تجاری و نام های تجاری به مجلس شورای اسالمی ارائه شده بود، پس از  ایران که با عنوان طرح ثبت اختراعات، طراحه 

و تایید شورای محترم نگهبان،   3/11/1386موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

 ابالغ گردید. 

 غالمعلی حدادعادل، رئیس مجلس شورای اسالمی   

 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   85ماده است که طبق اصل   66ون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری که شامل  قان

 به تایید شورای نگهبان رسید.   23/11/1386تصویب گردید، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 

 و عالئم تجاری را به مباحث زیر تقسیم نمود  قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی

 (:  اختراع هر وسیله صنعتی که برای اولین بار باشد و بتواند مشکلی را حل کند 19تا  1اختراعات )ماده  -الف

(: هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به  29تا  20طرحهای صنعتی )ماده  -ب

 ه ای که ترکیب یا شکل یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. گون

 (: هر عالمتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. 47تا  30عالئم تجاری )ماده  -ج

ی و عالئم تجاری، خود نیز شامل مقرراتی است که در این مبحث به  (: اختراعات، طرحهای صنعت66تا  48مقررات عمومی )ماده  -د

 آن ها اشاره شده است. 

 می باشد موارد )الف و د( مورد بررسی قرار می گیرد.  ثبت اختراعات صنعتیاز آنجایی که تحقیق ما مربوط به 
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 اختراعات  -الف

ا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری،  اختراع نتیجه فکر فرد است که برای اولین بار فرآبند ی -1ماده

 صنعت و مانند آنها حل می نماید.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت   -2ماده

شود که  ، اختراعی کاربردی محسوب میت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتیقبلی وجود نداشته و برای دارنده مهار

، ، کشاورزیدستی، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایعای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعتدر رشته 

 شود. ماهیگیری و خدمات نیز می 

تواند از حقوق  کند و دارنده آن می ه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر میگواهینام -3ماده

 مند شود.  انحصاری بهره

 : موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است  -4ماده

 .  ، روشهای ریاضی و آثار هنریهای علمی، نظریهالف ـ کشفیات

 .  یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعیب ـ طرحها و قواعد 

 . ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان

 شود.  های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی این بند شامل فرآورده

 ن فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها. دهنده آنها و همچنیدـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل

 بینی شده باشد.  هـ ـ آنچه قبالً در فنون و صنایع پیش

ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق  فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه 

 ، افشاء شده باشد.  اظهارنامه ثبت اختراعدیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از 

درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد،  

 مانع ثبت نخواهد بود.  

 حسنه باشد.  ق برداری از آنها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالو ـ اختراعاتی که بهره

 : چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است  -5ماده



11 

 

 الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.  

 گیرد.ی ب ـ اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق م

ج ـ هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و  

اند، یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده

 . ارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت که اظه مشروط بر این

 شود.  د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می 

تعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خالف آن  هــ درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن م

 درقرارداد شرط شده باشد.  

شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. وـ  نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می

 .  ید گردد، فاقد اثر قانونی استهرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع ق

 شود، تعیین کردهشود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می -6ماده

های مربوطه  ورت لزوم نقشه ای از توصیف اختراع و درص، توصیف ادعا، خالصهو به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته 

 شود.  کننده ثبت دریافت میهای ثبت اظهارنامه از درخواست را دربرداشته باشد. هزینه 

 در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:  

اع در اظهارنامه ، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اخترالف ـ نام و سایر اطالعات الزم درخصوص متقاضی

 درج شود.  

 ، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد. ب ـ درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست

، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در  ج ـ ادعای مذکور در اظهارنامه

وده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خالصه توصیف فقط به منظور ارائه اطالعات  فن مربوط واضح و کامل ب

 توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.  فنی است و نمی 

 تواند آن را مسترد کند. متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می  -7ماده
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دهند مربوط باشد. دراختراع  ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته  -8ماده

تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد  شود. متقاضی می اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمیکلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی 

 :  ت قرار نگرفته است موافق

 الفـ اظهارنامه خود را اصالح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.  

ب ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، 

 . مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است 

ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعالمیه متقاضی می -9ماده

تواند براساس یک یا ( و اصالحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم میمیالدی  1883مارس  20هجری شمسی ) 1261مورخ 

. درصورت المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است ی یا بین اچند اظهارنامه ملی یا منطقه

 : درخواست حق تقدم 

ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت ، رونوشت اظهارنامهخواهد ظرف مدت معینالف ـ اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می

 ، گواهی شده باشد.  ای که مبنای حق تقدم استاظهارنامه

 ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.  

 شود. یکن تلقی می لم، اعالمیه مذکور کاندرصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن 

ی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ، متقاضبنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی   -10ماده

، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی  ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است 

 متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:  

های خارج دریافت  های انجام شده درخصوص اظهارنامهای که متقاضی درمورد نتایج بررسی لف ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریها

 .  کرده است

 . های خارجی ثبت شده است ب ـ تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه

 .  د ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجیج ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا ر

 . اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی د ـ تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی 
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ن  اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زما -11ماده

 ، حاوی نکات زیر باشد:  دریافت

 شود.  الف ـ ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می

 کند. ب ـ ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می

 . ج ـ توصیف اجمالی اختراع

، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ  ست اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده ا

ابالغ ظرف سی روز اصالحات الزم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصالحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین 

 یکن تلقی خواهد شد.  لمشده اصالح صورت نگیرد، اظهارنامه کان

، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت  هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده استشهچنانچه در اظهارنامه به نق   -12ماده

های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را  ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه کند تا نقشه می

ها را کأن لم یکن  ، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه صورت تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این

 تلقی خواهد کرد.  

، بررسی  نامه آنپس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین  -13ماده

دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به  ، اقدام الزم را برای ثبت اختراع انجام میت تشخیص انطباقخواهد کرد و درصور

 کند. متقاضی ابالغ می 

 اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:    -14ماده

 الف ـ درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند. 

 صادر کند.  ب ـ گواهینامه ثبت اختراع را

 ج ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.  

، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده  های اختراع، تغییراتی را در مضمون و نقشه دـ  به درخواست دارنده گواهینامه اختراع

، اطالعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطالعات مذکور در اظهارنامه  که در نتیجه این تغییرات انجام دهد، مشروط بر این 

 ، تجاوز نکند.  ای که اختراع براساس آن ثبت شده است اولیه

 : حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است  -15ماده
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. ، مشروط به موافقت مالک آن است اشخاصی غیر از مالک اختراع برداری ازاختراع ثبت شده در ایران توسط الف ـ بهره

 برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:  بهره

 ـ درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:   1

 . ، فروش و استفاده از فرآورده، عرضه برای فروش ، صادرات و واردات اول ـ ساخت

 .  ، فروش یا استفاده از فرآوردهبرای فروش  دوم ـ ذخیره به قصد عرضه

 ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:   2

 اول ـ استفاده از فرآیند.  

( این ماده درخصوص کاالهایی که مستقیماً از طریق این ( بند )الف1دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء )

 آید. فرآیند به دست می 

برداریهای مندرج در بند ( علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره17( این ماده و ماده )اند با رعایت بند )ج توب ـ مالک می

( را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به  )الف

 دادگاه شکایت کند. 

 شود:  تراع شامل موارد زیر نمی ج ـ حقوق ناشی از گواهینامه اخ

 شود.  میبرداری از کاالهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه ـ بهره1

های سایر کشورها که به طور موقت یا ـ استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی2

 شود. زهای زمینی یا آبهای کشور می، مرتصادفاً وارد حریم هوایی

 شود.  برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام میـ بهره3

برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده ـ بهره4

کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده  ، از اختراع استفاده می تراع، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اخاست 

 . آورده است شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می

، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه ( این ماده قید شده است( بند )ج4د ـ حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء)

 . ، قابل انتقال یا واگذاری است شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیدهختراع استفاده میبخشی که در آن از ا



15 

 

منظور حفظ  شود. به سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می، پس از بیست اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده  -16ماده

، مبلغی که به موجب  پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع

گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در  شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت مینامه این قانون تعیین می آئین

 . صورت پرداخت جریمه مجاز است 

 شود.  ، فاقد اعتبار میه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع درصورتی که هزینه ساالن

 برداری نمایند:  توانند از اختراع بهره، با رعایت ترتیبات زیر، می دولت یا شخص مجاز از طرف آن  -17ماده

، بهداشت یا توسعه سایر  ، تغذیه ع عمومی مانند امنیت ملیربط منافالف ـ درمواردی که با نظر وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذی

برداری از سوی  برداری نماید و یا بهرهبخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره

راع رافع مشکل باشد، موضوع  برداری از اختمالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره

،  در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه

، با تعیین کمیسیون ربط مطرح و درصورت تصویب جمهور و وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیدادستان کل کشور، نماینده رئیس

 نماید.  برداری می، از اختراع بهرهسازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع مذکور،

برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک  ب ـ بهره

نفع دیگر توضیحی  ه مالک اختراع یا هر شخص ذی باشد. درصورتی کمذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می

برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره

از اختراع ثبت شده  برداری تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهرهکرد. کمیسیون می

گیری مجدد  ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیمرا دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده

 اقدام کند. 

ج ـ درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان  

تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد  

، وزیر یا باالترین تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع

بردار دیگر صادر برداری برای مالک یا بهرهبرداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهرهجازه بهرهبردار، اربط و بهرهمقام دستگاه ذی

شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب می

  کند.نماید آن تصمیم را لغو نمی اند، بقاء تصمیم را ایجاب می کرده
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توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا  ، میبرداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است درمواردی که اجازه بهره

برداری  شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهرهکسب و کار شخص تعیین

 شود، انتقال داد.  می

 :  ، مانع انجام امور زیر نیست رداری موضوع این مادهبد ـ اجازه بهره

 . ، با رعایت مقررات این مادهبرداری توسط مالک اختراعـ انعقاد قرارداد بهره 1

 (. 15( ماده )برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند )الفـ بهره 2

 . ( این ماده( بند )ح2( و )1زاء )ـ صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اج 3

موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به هـ ـ درخواست اجازه بهره 

  برداری را با شرایط معقول و ظرف مدتبرداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهرهشخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره

 زمان متعارف تحصیل نماید.  

رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کالً به تشخیص کمیسیون 

 الزم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.  

اند، برای عرضه در بازار ایران  ری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شدهبرداو ـ بهره

 . است 

هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور  برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمهز ـ اجازه کمیسیون درخصوص بهره

ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از  دی باشد که وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذیاستفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درمور

 . اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است 

 : شود قابل صدور است ، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر میبرداری بدون موافقت مالکح ـ پروانه بهره

شده قبلی قابل  یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت ـ درصورتی که در1

، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم بهره

،  اری از اختراع مقدم را درحد ضرورتبردتوجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره

 کند. ، صادر میبدون موافقت مالک آن

برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی ( این بند پروانه بهره1ـ درمواقعی که طبق جزء )2

 کند.  قت مالک آن صادر می برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون مواف، پروانه بهرهبه درخواست مالک اختراع مقدم
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( این بند در تصمیم مربوط  2( و )1برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء )ـ درصورت درخواست صدور پروانه بهره3

ربط پرداخت های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذیبه صدور هر یک از پروانه 

 شود. عیین می ، تشود و شرایط پرداخت 

( انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه  1برداری طبق جزء )ـ درصورت صدور پروانه بهره4

 . ( انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است 2برداری طبق جزء )بهره

 باشد.  هزینه مقرر می برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت ـ درخواست صدور پروانه بهره 5

( تا )و( و نیز بند  ( این بند و بندهای )ب2( و )1)برداری بدون موافقت مالک، اجزاء ـ درصورت صدور پروانه بهره 6

 . ( این ماده قابل اعمال است)ط

 . عمومی تهران قابل اعتراض است  ، در دادگاهطـ تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده

نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج  تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی نفع می هر ذی   -18ماده

، حکم  ، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست ( آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع( و بند )ج6( و صدر ماده )4(، )2(، )1در مواد )

 شود. واهینامه اختراع صادر میابطال گ

شود. رأی نهایی دادگاه به  ، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است 

را دراولین فرصت ممکن منتشر ، آگهی مربوط به آن گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینهاداره مالکیت صنعتی ابالغ می 

 کند. می

کند، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته  چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده   -19ماده

 نماید.ربط منعکس میموضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی

اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه  برداری از دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره

 نماید. برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و امالک اعالم می بهره
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 مقررات عمومی ثبت اختراع  -د

حق مالکیت ناشی از تسلیم هر گونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت عالئم تجاری یا عالمت جمعی یا  -48ماده 

رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه،  نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی

 شود. تأثیر هرگونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. توسط اداره مذکور آگهی می

یر در مالکیت ثبت عالمت یا عالمت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف  تغی

 کاالها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست. 

فقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و  هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک عالمت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موا

 باشد. امالک کشور می

 صورت پذیرد. شود، هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن با نام مزبور شناخته می -49ماده 

عالمت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به   های صنعتی ثبت شده، یابرداری از اختراع و طرحهرگونه قرارداد اجازه بهره -50ماده 

برداری را ثبت و آگهی  شود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهرهاداره مالکیت صنعتی تسلیم می

 گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است. کند. تأثیر اینمی

در صورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی  تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران   -51 ماده

 تواند به نمایندگی از او اقدامات الزم را انجام دهد. است، می 

سازمان جهانی مالکیت معنوی و    تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در -52ماده 

 ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است. های ذیهای مربوط به کنوانسیون اتحادیه

ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، عالمت، عالمت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت 

ها و نمایند در صورتی از حمایت شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می اسناد و امالک کشور انجام می 

 شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. مند میامتیازات مذکور در این قانون بهره 

های صنعتی و عالئم تجارتی  ای برای ثبت اختراعات، طرح های نوین، دفاتر جداگانه از شیوهاداره مالکیت صنعتی با استفاده  -53ماده 

 شود. ثبت می ای در دفتر ثبت عالئم، کند. عالئم جمعی در بخش ویژهبینی میپیش

نامه اجرایی،  آیین تواند برابر مقررات مندرج دراطالعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می  -54ماده 

 اطالعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
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 های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهی -55ماده 

اه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر برداری، اشتببرداری، اشتباهاداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه -56ماده 

 نامه اجرایی را تصحیح کند.های انجام شده طبق این قانون یا آیینیک از ثبت

اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا   -57ماده 

نفع  تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعالم به اشخاص ذی ت، پس از بررسی شرایط موجود می بینی شده اس نامه اجرایی آن پیش آیین

 شود. نامه انجام میطبق مقررات مذکور در آیین

دهد تا خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی میاداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می -58ماده 

 شود. لب خود را اعالم نماید. در این صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعالم مذکور اتخاذ میمطا

های عمومی تهران نامه اجرایی آن در صالحیت شعبه خاصی از دادگاهرسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای این قانون و آیین  -59ماده 

 گردد.ون توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میباشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانمی

نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ تصمیم به  تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی 

های  ررات آیین دادرسی دادگاهنفع و یا اطالع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقذی

 عمومی و انقالب در امور مدنی است. 

نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق    -60ماده 

 گیرد.تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می 

مایت این قانون، هرگاه قابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی  عالوه بر مالک حقوق تحت ح

تواند عالوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق  به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می

 ارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.الوقوع حقوق، به جبران خسقریب

( نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده 40( و )28(، )15هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ) -61ماده 

(  10.000.000ت جزای نقدی از ده میلیون )( عمل غیرقانونی تلقی شود مجرم شناخته شده و عالوه بر جبران خسارت به پرداخ47)

 شود.( ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می 50.000.000ریال تا پنجاه میلیون )

د شرایط زیر،  در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، در صورت وجو

مسؤولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه 
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در صورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد  

 گرفت:

 فرآورده جدید باشد. -1

رغم احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی -2

 های معقول نتوانسته است فرآینده را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید.تالش 

المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسالمی  در معاهدات بین  در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج -62ماده 

 پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است. ایران به آنها پیوسته و یا می

به   های مربوط%( از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیون50بینی در قانون بودجه ساالنه تا معادل پنجاه درصد )با پیش    -63ماده 

گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در  المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید میثبت بین

 یابد.قانون بودجه ساالنه اختصاص می

حبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را  پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صا

 المللی با نرخ رسمی تأمین نماید. ها و مقررات بین های مذکر در کنوانسیونالمللی این حقوق برابر تعرفهجهت ثبت بین

رئیس   نامه اجرایی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویبآیین -64ماده 

های صنعتی، ثبت های ثبت اختراعات و طرحهای مربوط به اظهارنامهنامه مذکور به ویژه باید تعرفه هزینه رسد. در آیینقوه قضائیه می

های مربوط که جمهوری اسالمی  عالئم و عالئم جمعی و تمدید ثبت آنها و جارئم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیون 

 باشد. بار قابل تجدیدنظر می ن عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یکایرا

گیرد. در اختراعات و عالئم تجارتی که قبالً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می  -65ماده 

 این صورت:

 های ساالنه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود. د هزینهدر مورد اختراعات بای -الف

 بندی شود. المللی مجدداً طبقه بندی بینعالئم باید در موعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه  -ب

های مربوط  نامهو اصالحات بعدی آن و آیین 1/4/1310االجرا شدن این قانون، ثبت عالئم و اختراعات مصوب از تاریخ الزم -66ماده 

 شود. به آن ملغی می 
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 طبقه بندی های بین المللی برای ثبت مالکیت های صنعتی 

 بخش الف: نیازهای انسانی

 کشاورزی  -1

 تنباکو  –مواد غذایی  -2

 اقالم شخصی یا خانگی  -3

 سالمتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحات -4

 و نقل و ترابری بخش ب: انجام عملیات مختلف؛ حمل 

 جداسازی، مخلوط کردن -1

 عملیات مختلف شکل دادن -2

 چاپ و نشر -3

 حمل و نقل، ترابری -4

 فناوری ساختار های ذره بینی، نانو فناوری -5

 

 متالورژی –بخش ج: شیمی 

 شیمی -1

 متالورژی  -2

 

 بخش د: منسوجات، کاغذ 

 منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمی شود  -1

 کاغذ  -2

 ش هـ: ساختمان و بناهای ثابتبخ

 ساختمان -1

 حفاری زمین و صخره، استخراج معدن -2
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 بخش و: مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و اسلحه ها و انفجار 

 انواع موتور یا پمپ -1

 مهندسی به مفهوم عام آن  -2

 روشنایی، گرمایش -3

 انواع اسلحه، انفجار  -4

 بخش ز: فیزیک

 وسایل -1

 صنعت هسته ای -2

 بخش ح: برق 
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 هزینه های مربوط به اختراع 

 شخص حقوقی  شخص حقیقی  اقالم هزینه  ردیف 

 100.000 10.000 حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی  1

2 

 هزینه ثبت ساالنه 

 ریال  100000سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 

 ریال 200000سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 

 ریال 300000هرسال معادل  سال یازدهم تا پانزدهم،

 ریال 400000سال شانزدهم تا بیستم، هرسال معادل 

برابر مبلغ تعیین شده    10

 برای اشخاص حقیقی  

 های پنج ساله مربوطمعادل نصف قسط ساالنه در دوره جریمه تأخیر در پرداخت هزینه ساالنه  3

 500.000 50.000 برداری یا اعراض هزینه استعالم برای انتقال،  اجازه بهره 4

 3000.000 300.000 ثبت انتقال قراردادی و قهری حق 5

 نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری برداری یا فسخ و خاتمه آنحق ثبت مجوز بهره  6

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

 500.000 50.000 ی از آن  بردارحق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره 8

 500.000 50.000 برداری(حق ثبت تغییرات )غیراز انتقال مالکیت و اجازه بهره 9

 1000.000 100.000 هزینه صدور گواهی المثنی 10

 50.000 5000 هزینه رونوشت مصدق  11

هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه   12

 اختراع
15.000 150.000 

 750.000 500.000 هزینه رسیدگی به اعتراض به ردثبت  13

 3.000.000 1.500.000 هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 14

 4.500.000 3.000.000 ودیعه تسیلم دادخواست ابطال به دادگاه  15

 500.000 50.000 المللی به عنوان اداره مبدأهزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین  16

داره کل مالکیت صنعتی( ح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت )اداره ثبت اختراعات اتوضی

 10می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند . 

 

 
10 -www.goums.ac.ir,University of Medical Sciences 
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 زم جهت تقاضای ثبت اختراعمدارک ال

 اظهارنامه ثبت -1

اظهارنامه ثبت باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون الک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، توسط  

 مهرگردد.  متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. الزم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به

 

 توصیف اختراع -2

 توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشمتمل بر نکات زیر باشد: "آئین نامه اجرایی 10شرح و توصیف: مطابق ماده 

 الف( عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.

 ب ( زمینه فنی اختراع مربوط.

 افج ( مشکل فنی و بیان اهد

 د ( شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.

 هـ( ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.

 و ( توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.

 ز ( بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.

 ح ( ذکر صریح کاربرد.

 قل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.ط ( توضیح حدا

 

 ادعا یا ادعاهای اختراع -3

ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شـده درچهـارچوب مشخصـه فنـی تعیـین کنـد و دارای   11مطابق ماده  

 ویژگی های ذیل باشد:

 الف( معقول بودن تعداد آنها.
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 شده نباشد.ب ( فراتر از اطالعات افشا 

 ج ( بیان ویژگی های فنی مثبت

 

 ای از توصیف اختراعخالصه -4

کلمه و فقط برای بیان اطالعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بـر  200تا  70خالصه مشتمل بر  14و13خالصه اختراع : مطابق مواد 

 فرمول شیمیایی یا معادالت ریاضی باشد.

 

 ها، در صورت لزومنقشه یا نقشه -5

 آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید15فنی : طبق ماده  نقشه

 .A4الف( در روی کاغذ بادوام و 

 ب ( باوضوح و شفافیت کامل.

 ج ( تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.

 د ( تا حدامکان به صورت عمودی باشد.

 هـ( اعداد و حروف خوانا باشد.

 و ( شامل نشانه باشد.

 ز ( صفحات به ترتیب باشد.

 ح ( هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

 

 مدارک مثبت هویت متقاضی ؛  -6

 الف( اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی 

 ب( اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
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 ع: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترعمدارک مثبت هویت مختر -7

 

 درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛ -8

 

 استفاده از حق تقدم: -9

اسـتفاده  مـاه(12درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم )حداکثر

 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.15نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 

 

 های قانونی؛رسید مربوط به پرداخت هزینه -10

شـماره ریـال بـه حسـاب سـیبا  100.000ریال برای اشخاص حقـوقی  10.000الف( هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ  

بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی )قابل پرداخـت در کلیـه   2171329015001

 شعب بانک ملی سراسر کشور(را ضمیمه نماید.

 740001ب( معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی عالمت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 

 ( به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.803شعبه عباس آبادغربی) -انک ملینزد ب

 

...( به  مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی )وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و  -11

 عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

 

 11هارنامه اختراع و پیگیری آن به اطالعات مندرج در تارنمای رسمی اداره کل مالکیت صنعتی مراجعه نمائید.توجه: جهت ثبت اظ

 

 

 

 
11- www.iauh.ac.ir, Islamic Azad University Hamedan Branch 

http://www.iauh.ac.ir/
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 12معرفی اجمالی سازمان ثبت اسناد و امالک

که  ثبت امالک سابقه ای طوالنی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری های تلو بدست آمده است. مربوط به شهر دودونگی

در کشور کلده است. این سند نقشه شهر دودونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میالد نشان میدهد که اراضی آن به قطعـات ذوزنقـه، 

 مربع و مثلث تقسیم شده است.

ولتی ثبـت نماینـد. داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای ضغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضالع در دفاتر د

در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاعی آنها در امالک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت 

در  شود و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر بعمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع امالم حاصل شده است قید گـردد.

 روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت؛ ثبت عمومی و ثبت مالی. ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان داراییآنان بکار می رفت و بـه

همین جهت امالک هر فرد و قیمت آن معیین می شد.ثبت مالی برای اخذ مالیـات بـود و مسـاحت هـر ملـک و حـدود آن و وضـع ملـک 

( و نام مالک و مجاورین را بر پالکهای مسی حک می کردند و نقشه امالک را در دو نسخه تهیه، یکی را به مرکز می )مزروعی، جنگل و...

فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین رومـی، مسـتخدم 

 ر دادگاه های معتبر و دارای سندیت بوده است.دولت بودند، ثبت رومی ها رسمی و د

 در ایران به دستور انوشیروان ثبت معامالت نزد قضات و در دفاتر آنان انجام می شد. در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که

ناد و معـامالت را مهـر و در دفتـر یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معامالت تنظیم اسناد و عقدنامه و طـالق نامـه مـی پرداخـت و اسـ

مخصوصی ثبت می کردند. در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معامالت تجار در آن ثبـت مـی کردنـد و ایـن دفتـر نـزد 

 محاکم دارای اعتبار بود.

 

 

 

 

 

 

 
12- www.ssaa.ir/default.aspx?tabdid=62 
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 سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران

فرمانی صادر شد که اداره ای تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنـه تمبـر نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار  

مـاده تصـویب شـد  139زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گردید . پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 

اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتـدائی ووزارت عدلیـه تاسـیس این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دایره ثبت 

 شود وامور زیر را انجام دهد:

 ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند . -1

 دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت میشود .-2

، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ، تصدیق هویت دادن تصدیقاتی ازقبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء   -3

 و تصدیق حیات اشخاص .

به  1302فروردین  21ماده در تاریخ  126پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت میگذارند . قانون ثبت اسناد وامالک در    -4

اول ثبت امالک تا اینکه مالکیـت مـالکین و حقـوق ذوی الحقـوق   تصویب رسید واداره ثبت اسناد وامالک برای دو مقصود تشکیل میشود

تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئـیس   ْ نسبت به آنان رسما

 کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشد .

ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمـود وبـرای   9قانون ثبت عمومی امالک در    1306همن  ب  21در تاریخ  

ماده به تصویب   20قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در    1307بهمن    13تاخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته .در تاریخ  

 رسید . 

 ل اداره کل ثبت اسناد وامالک به سازمان ثبت اسناد وامالک کشور تصویب شد .قانون تبدی 1352در سال 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به عنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین دستگاه های حاکمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق 

و نقش موثری در روابـط و مناسـبات اقتصـادی و اجتمـاعی و   مالکیت مشورع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته

است که در دوم تقنین  21/2/1290استقرار تثبیت مالکیت ایفاء می نماید. منشاء پیدایش سازمان ثبت اسنادو امالک کشور قانون مصوب 

کنون از سازمان های تابعه قوه قضاییه است پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید که در گذر زمان مواجه با تغییراتی بوده است و هم ا

و ریاست عالیه آن معاون رئیس قوه قضاییه می باشد. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور وظیفه تثبیـت و مستندسـازی مالکیـت هـا، ثبـت 

، عالئم تجـاری و شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی وقایع ازدواج و طالق، ثبت اختراعات، طرح های صنعتی

 نشانه های جغرافیایی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را بر عهده نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت دارند.
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 وظیفه ثبت اختراع بر عهده چه ارگانی است؟

 عهده قوه قضائیه باشد؟ در اینجا سوالی که برای برخی پژوهشگران و مخترعان پیش می آید آن است که آیا ثبت اختراع باید بر  

اداره ثبت    –اداره کل مالکیت صنعتی تهران  –در حال حاضر وظیفه ثبت اختراع در کشور ایران را سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 اختراعات و عالئم تجاری بر عهده دارد، که جزیی از قوه قضاییه است. 

( در ایران قوه  WIPOدر میان کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری )در بیشتر کشورها، قوه مجریه عهده دار ثبت اختراع است. 

اداره کل مالکیت صنعتی  –مجریه مسئولیت ثبت اختراع در کشور را بر عهده ندارد و این وظیفه به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

کشور دیگر، که اکثریت آنها   32واگذار گردیده است. در  اداره ثبت اختراعات و عالئم تجاری، که جزیی از قوه قضاییه می باشد، –تهران 

کشورهای در حال توسعه هستند، وزارت دادگستری که آن هم بخشی از دولت و قوه مجریه است، مجری امور ثبت اختراع و مالکیت  

 صنعتی است. 

کشور وزارت صنایع   52ایی کشور قرار دارند. در کشور نیز مرکزی ملی، این وظایف را انجام می دهند که زیر نظر باالترین مقام اجر 15در 

% کشورها وزارتخانه های مرتبط یا صنعت، اقتصاد،  70کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به طور کلی در بیش از  9یا بازرگانی، در 

 بازرگانی و فناوری متولی ثبت اختراع و مالکیت صنعتی هستند.

اداره ثبت اختراعات و   –اداره کل مالکیت صنعتی تهران  –ختراع در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در کشور ایران امور مربوط به ثبت ا

عالئم تجاری، که جزئی از قوه قضاییه می باشد، صورت می گیرد و گاهی موارد جهت کارشناسی های علمی و اخذ تاییدیه های علمی 

ختراع، پرونده ها برای بررسی به وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان پژوهشهای  جهت بررسی جدید و نوآور بودن و قابلیت اجرا داشتن ا

 13علمی و صنعتی ایران، پارک های علم و فناوری و مانند آن ارجاع می شوند.
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 7/1386/ 24مصوب  –PCTقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات  

در اجراء اصل یکصدو و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،   18/7/1384مورخ  31189/40973عطف به شماره 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم 

 و تایید شورای محترم نگهبان ابالغ گردید. 24/7/1386گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ  

  1349خرداد  29مصوب  14CPTبه دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود به معاهده همکاری در ثبت اختراعات  -ماده واحد

مهر  14 هجری شمسی و تجدید نظر شده در 1358مهر  6اصالح شده در  –میالدی(  1970ژوئن  19هجری شمسی )برابر با 

 ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد معاهده تودیع نماید.  -هجری شمسی 1380مهر 11هجری شمسی و  1362

( معاهده برای دولت جمهوری اسالمی ایران محفوظ است و دولت در صورت اقتضاء می تواند  64موارد حق شرط مقرر در ماده ) -1تبصره

 در ماده مزبور اقدام نماید.نسبت به اقساط حق شرط های مقرر  

( معاهده توسط دولت جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی  59اعمال مفاد ماده ) -2تبصره

 جمهوری اسالمی ایران است. 

یب در مجلس شورای اسالمی  ( معاهده منوط به تصو61( ماده)3الزم االجرا شدن اصالحیه های ناشی از اجراء بند )ب( جزء) -3تبصره

 می باشد. 

معاهده همکاری در ثبت اختراعات کشورهای متعاهد، با ابراز عالقه به مشارکت در پیشرفت علم و تکنولوژی، با ابراز عالقه به تکمیل  

کسب حمایت در چند  حمایت قانونی از اختراعات، با ابراز عالقه به تسهیل و کم هزینه کردن کسب حمایت برای اختراعات در موردی که 

کشور مورد نظر باشد، با ابراز عالقه برای تسهیل و تسریع در دسترسی عمومی به اطالعات فنی موجود در اسنادی که اختراعات جدید را  

و   توصیف می نماید، با ابراز عالقه به ترویج و تسریع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از طریق اتخاذ تدابیری در سطح ملی

منطقه ای با هدف افزایش کارایی نظام های حقوقی آنان در زمینه حمایت از اختراعات از طریق ارائه اطالعات سهل الوصول درباره  

دسترسی به راه حل های فناوری قابل اعمال نسبت به نیازهای خاص آنان و تسهیل در دسترسی به حجم دائمً فزاینده فناوری نوین، و با  

ه انجام همکاری ها بین کشورها، نیل به اهداف فوق الذکر را تا حد زیادی تسهیل خواهد نمود، این معاهده را بین خود اعتقاد به این ک

 15منعقد ساخته اند. 

 

 
14- Patent Cooperation Treaty 
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 ایران عضو کنوانسیون پاریس

میل گردید. تا میالدی وضع شده و پس از تجدید نظرها و اصالحاتی تک 1883کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 

کشور، به عضویت کنوانسیون پاریس درآمدند. همه دولتها، چه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری باشند یا  177میالدی،  2006سال 

نباشند، می توانند به عضویت کنوانسیون پاریس درآیند، برای نمونه کشور ایران پیش از الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری، از سال  

کنوانسیون پاریس ملحق شده بود. کنوانسیون پاریس ناظر بر مالکیت صنعتی، اختراعات، عالئم، طرح های صنعتی، مدلهای  به  1337

 اشیاء مصرفی، و جلوگیری از رقابت غیر منصفانه می باشد. 

 رک.مقررات ماهوی کنوانسیون پاریس، مشتمل بر سه گروه اصلی هستند، شامل: رفتار ملی، حق تقدم و قواعد مشت

بر پایه مقررات رفتار ملی، کنوانسیون پاریس بیان می کند، هر دولت متعاهد، موظف است، همان حمایتی را که از شهروندان کشور خود به  

عمل می آورد، از شهروندان کشورهای غیر عضو به شرطی که اقامتگاه یا فعالیت تجاری یا صنعتی قانونی و موثر در یک کشور عضو را 

 ، حق برخورداری از حقوق رفتار ملی را خواهند داشت. داشته باشند

کنوانسیون پاریس، در مورد حق تقدم اختراعات و مدلهای اشیاء مصرفی، عالئم و طرح های صنعتی بیان داشته که متقاضی می تواند با  

ر مورد اختراعات و مدلهای اشیاء ماه د 12تسلیم نخستین اظهارنامه در یکی از کشورهای متعاهد در کنوانسیون پاریس، در مدت معین 

ماه در مورد طرح های صنعتی و عالئم، متقاضی حمایت از موضوع اظهارنامه در هر یکی از کشورهای دیگر   6مصرفی و در مدت معین 

 عضو کنوانسیون پاریس بشور و این حق برای وی محفوظ می باشد. 

ر عضو کنوانسیون پاریس ارائه می گردد، به تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه، اظهارنامه هایی که بر پایه این حق، در سایر کشورهای دیگ

 نافذ خواهند بود. 

مهمترین قاعده مشترکی که همه طرف های متعاهد کنوانسیون در ثبت اختراع می بایست از آنها تبعیت نمایند؛ در بخش اختراعات صنعتی 

 هد کنوانسیون در مورد اختراعی واحد، مستقل از یکدیگر تلقی می شوند. گواهینامه های ثبت اختراع اعطا شده در کشورهای متعا 

کشورهای متعاهد کنوانسیون پاریس می بایست تدابیری را علیه استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از نشانه منبع نادرست یا غیر واقعی بر  

 کاالها یا هویت تولید کننده، سازنده و یا بازرگان، بیاندیشند.

 متعاهد کنوانسیون پاریس باید حمایت موثری برای مقابله با رقابت غیر منصفانه داشته باشند. کشور های 
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 مصاحبه با چند مخترع و مشکالت آنها در ثبت اختراعات صنعتی

 می باشد.  1395مصاحبه مربوط به دوم آذر ماه 

 و ضعف سیستم ثبت اختراع را در تحقیق خود بگنجانم. با چند تن از دوستان مخترع صحبت کردم و الزم دانستم اظهار ناراحتی آنها 

، این دستگاه نیز توسط سازمان ژئودزی تهران نیز تایید و پس از  1391مهندس رضا پور ربانی، مخترع دستگاه پیش بینی زلزله در سال 

رار بدین منوال بودن که بابت این اختراع  روز تمام به دنبال ثبت اختراع خود بود. و پس از ثبت اختراع ق 258آن به مرحله ثبت رسید،  او 

میلیون تومان و نه   100است، نه خبری از  1395میلیون تومان اختراع او را بخرند و به تولید انبوه برسانند اما اکنون سال 110مهم 

 تولید انبوه و نه اخبار ایران. 

پارک علم و فناوری تهران مراحل اداری و ثبت نام و شرح ریز  مهندس فرج اهلل مفیدی، مخترع تولید برق با مغناطیس آهنربا؛ آنقدر در 

بر  جزئیات و تصویربرداری و توضیحات فنی و آنالیز بر روی کاغذ و تبدیل به مکانیکال از لحاظ فنی و شبیه سازی در کامپیوتر و آنقدر مانع  

 سر راه ایشان گذاشتند که منصرف شدند. 

اشین از ساقه برنج؛ از آنجایی که تحصیالت عالیه نداشتند و به مراحل ثبت اختراع آشنا نبودند،  جناب احمد سیروسی، مخترع تولید سوخت م

 اختراع ایشان در مراحل ثبت به سرقت برده شد و بنام شخص دیگری به ثبت رسید. 

راع با مشکالت زیادی روبرو  به وجود بیاید و شما بدون اطالع قبلی از نحوه ثبت اختثبت اختراع مسیر مشکالتی زیادی در امکان دارد 

 شوید، بنابراین توصیه می شود قبل از شروع ثبت اختراع، اطالعات کامل نحوه ثبت اختراع را مطالعه فرمایید.
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 مزایای ثبت اختراعات صنعتی در ایران 

 مان ها در ثبت اختراع می باشد. به جرات می توان گفت سازمان ثبت اسناد و امالک جمهوری اسالمی ایران یکی از پرقدرت ترین ساز

 سازمان ثبت اسناد و امالک کامال به روز می باشد و از آخرین تکنیک های ثبت استفاده می کند

 حمایت کامل زندگی و امرار معاش شما بعنوان یک مخترع و ...  –تولید انبوه   –فروختن طرح  –وام گرفتن 

ی متخصص خود منتشر کرده است و در اختراعات صنعتی تخصصی از ارگان هاتمام توضیحات نحوه ثبت اختراع را در سایت رسمی 

 آزمایشگاه علوم پایه و... . –ژئودزی –پارک های علم و فناوری  -دفتر مالکیت فکری  –استفاده می نماید مانند: وزارت صنعت و معدن

اسناد و امالک کشور به نشانی الکترونیکی  با ورود به سایت سازمان  شما می توانیدمشاهده و مطالعه اختراعات ثبت شده؛ 

http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx  عنوان اختراع در کادر اختراع تمامی اختراعات ثبت شده با این عنوان را   نوشتنبا   و

ین اطالعات را مشاهده و مطالعه نمایید که این در مبحث ثبت اختراع بسیار عالی مشاهده کنید، همچنین می توانید جزئیات بیشتری از ا

 می باشد که بتوانیم اختراعات ثبت شده را بررسی و پی گیری نماییم.

 

 معایب ثبت اختراعات صنعتی در ایران 

لی زیادی وجود دارد که باعث جلوگیری از ثبت  مخترعین زیادی وجود دارند که پس از اختراع نمی توانند آن را به ثبت برسانند، دالیل خی  

 اختراع می شود که به چند مورد آن اشاره می کنیم.

  2سال طول خواهد کشید، حال شما چگونه خواهد بود؟ و طی این 2زمان بر بودن ثبت اختراع؛ اگر به شما بگویند که ثبت اختراع شما 

 نید و چند روزی در آنجا باشید تا از اختراع خود دفاع کنید.سال باید چندین بار از شهر های دیگر به تهران سفر ک

هزینه بر بودن؛ هر اختراعی هزینه ای در بر خواهد داشت که گاها این هزینه ها سنگین می شود و حمایت مالی مناسبی انجام نمی گیرد.   

 از این دفتر به آن دفتر خواهید شد. پیگیری های اداری و حقوقی، که مطمئنا با سیستم اداری ایران آشنا هستید که چقدر 

برسد و بخواهد با هیجان اختراع خود را توصیف کند، با بی تفاوتی   دفاع از ثبت اختراعارج ننهادن به مخترعین؛ وقتی مخترعی به مرحله  

 انگار که هزار نمونه مانند این قبال اختراع شده است  برخورد می شود،

حال اختراع را در نظر بگیرید که به کمک مالی نیاز دارد، آیا ارگان های ثبت اختراع در چنین  مخترع در؛ عدم حمایت مالی شایسته 

 مخترع می تواند وام بگیرد آن هم به شرطی و شروطه ها که به اندازه خود اختراع مشقت دارد. وضعیتی حمایت مالی می کنند؟

 ث نارضایتی و گریز مخترع می شود. و چندین مورد دیگر که باع

http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx


34 

 

 نتیجه گیری 

کنوانسوین پاریس، مالکیت فکری جهانی، پذیرش ایران عضو  کشور جمهوری اسالمی ایران در مبحث ثبت اختراع در حال تعامل با

ایران سخت کوشانه در بحث ثبت اختراعات با   می باشد PCTو لیسبون و معاهده ثبت اختراع  معاهده و پروتکل مادرید

کشور عضو به   177معاهده ای را نمی پذیرد، الزم به ذکر است که بگویم کنوانسوین پاریس با   کشورهای دیگر در تالش است و هر

و  عنوان مرجع ثبت اختراعات شناخته می شود و قوانین و مقررات آن بسیار پخته است، ایران نیز یکی از فعاالن در این کنوانسوین است 

 نبال پیشرفت است.این بدین معنی است که ایران در بخش ثبت اختراعات بد

را امضاء کرده است، هر ثبت اختراع بین   pctاز آنجایی که ایران عضو کنوانسیون پاریس است و معاهدات پروتکل مادرید، لیسبون و 

باید ، لذا جهت ثبت اختراع بین المللی المللی باید جزو قوانین کنوانسوین پاریس و معاهدات مذکور باشد، در غیر این صورت پذیرفته نیست

 قوانین و معاهدات پذیرفته شده از سمت جمهوری اسالمی ایران را مطالعه فرمایید. 

از طریق سایت سازمان  توصیه می گردد که در ارتباط با نحوه اقدامات و رویه های ثبت در وهله اول  در ایران  اختراع به متقاضیان ثبت 

اقدام نمایید. راهنما و دستورالعمل های قانونی ثبت اختراع در    http://ip.ssaa.irثبت اسناد و امالک کشور به آدرس اینترنتی 

 . ایران در این سایت موجود می باشد 

و صرفا مطالعه عه مراج  http://wipo.int   مالکیت فکری به آدرس اینترنتیاطالع رسانی های جهت  همچنین می توانیدو   

 .نمایید
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