نامهاجراييقانونثبتاختراعات،طرحهايصنعتيوعالئمتجاري 


آيين
بخشدوم:ثبتاختراعات 
فصلاول:تسليماظهارنامه 
ماده 2
ثبت اختراع مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 3
اظهارنامه ثبت اختراع بايد در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف –  )1و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ،
توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.
تبصره-در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط ،به زبان ديگري غير از فارسي باشد ،ارائهه اصهم مهدار
مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامم آنها الزامي است .معذلك اگر ترجمه كامم اين مدار

براي متقاضي ميسهر

نباشد ،ميتواند خالصه آنها را به فارسي ضميمه نمايد .مرجع ثبت در صهور لهزوم مهيتوانهد در جريهان بررسهي
اظهارنامه ،ترجمه رسمي مدار

مذكور را مطالبه كند .چنانچه اصطالحا فناوري و علمي به كهار رفتهه در اسهناد

مذكور ،معادل فارسي نداشته باشند ،ذكر همان اصطالحا كفايت ميكند .
ماده 4
متقاضي بايد اظهارنامه ثبت اختراع را به صور حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده  161اين آييننامه به
مرجع ثبت تسليم نمايد .تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام ،تاريخ اظهارنامه تلقي ميگردد.
ماده 5
اظهارنامه ثبت اختراع بايد حاوي نكا زير باشد:
-1

اسم ،شماره ملي ،نشاني ،كدپستي ،تابعيت و سمت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است ذكهر
نام ،نوع فعاليت ،اقامتگاه ،محم و شماره ثبت ،تابعيت ،مركز اصلي و عنداللزوم هرگونه شناسهه ديگهر آن الزامهي



1

است؛
-2

اسم ،شماره ملي ،نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي ،در صور وجود؛

-3

اسم ،اقامتگاه و كدپستي شخص يا اشخاصي كه صالحيت دريافت ابهال هها در ايهران را دارنهد ،در صهورتي كهه
متقاضي مقيم ايران نباشد؛

-4

اسم ،نشاني و شغم مخترع ،در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نباشد؛

-5

عنوان اختراع به نحوي كه اختراع ادعايي را مشخص سازد و مشتمم بر كلمهاتي ملهم «بهتهر» و غيهره نبهوده و
ترجيحاً بين سه تا  11كلمه باشد؛

-6

تاريخ ،محم و شماره اظهارنامه يا گواهينامه اختراع در خارج ،در صور درخواست حق تقدم؛

-1

اطالعا مربوط به اظهارنامه اصلي در صور تكميلي بودن اختراع؛

-8

تعداد صفحا توصيف ،ادعاها ،خالصه توصيف اختراع و نقشهها؛

-9

تعيين طبقه اختراع براساس طبقهبندي بينالمللي اختراعا ؛

-11

تعيين ضمائم.

تبصره  -1در صور تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي ،امضاء آنها از طرف اشهخاص مجهاز،
ضروري است.
تبصره  -2اسم و نشاني مت قاضي مقيم خارج از كشور ،عالوه بر فارسي بايد به حروف التين باشد و با همهان حهروف نيهز
ثبت و آگهي شود.

ماده 6
مدار

زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:
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-1

توصيف اختراع؛

-2

ادعا يا ادعاهاي اختراع؛

-3

خالصهاي از توصيف اختراع؛

-4

نقشه يا نقشهها ،در صور لزوم؛
ملبت هويت متقاضي و مخترع؛

-5

مدار

-6

درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع ،چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛

-1

مدار

-8

رسيد مربوط به پرداخت هزينههاي قانوني؛

-9

مدار

مربوط به حق تقدم كه بايدهمزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكلر ظرف  15روز از آن تاريخ تسليم شود؛

نمايندگي ،در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمم آيد.

تبصره -1چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط مقرر در ماده  11قهانون باشهد ،مرجهع ثبهت از متقاضهي دعهو
خواهد كرد تا از تاريخ ابال ظرف  31روز اصالحا الزم را انجهام دههد و تهاريخ تقاضها همهان تهاريخ دريافهت
اصالحا مذكور خواهد بود .اگر در مهلت تعيين شده اصالح صور نگيرد ،اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواههد
شد .اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور  61روز ميباشد.
تبصره  -2اگر در اظهارنامه به نقشه هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است مرجع ثبت از متقاضي دعهو
ميكند تا نقشهها را ظرف  31روز ارائه دهد .در صور ارائه ،تاريخ دريافت نقشهها ،تاريخ تقاضها تلقهي خواههد
شد .در غير اين صور  ،مرجع ثبت تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشههها
را كان لم يكن تلقي خواهد كرد .اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور  61روز ميباشد.
ماده 7
هر صفحه از توصيف ،ادعا ،خالصه توصيف و نقشه اختراع بايد توسط متقاضي يا نماينده قانوني او امضاء گردد.
ماده 8
اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دستهاي از اختراعا مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيم ميدهند مربوط باشد.



3

در غير اين صور  ،متقاضي ميتواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو يا چند اظهارنامه مجزا و مستقم تقسيم نمايد.
ماده 9
اظهارنامه تقسيمي بايد داراي الزاما اظهارنامه اصلي بوده و در تسليم آن نكا زير رعايت گردد:
 -1شماره و تاريخ اظهارنامه اوليه؛
 -2در صور درخواست حق تقدم از سوي متقاضي ،ذكر شماره و تاريخ اظهارنامه نخستين ،همراه با محم حق تقدم؛
 -3اصالح توصيف ،ادعا ،نقشه و خالصه توصيف مذكور در اظهارنامه اصلي؛
 -4مدار

مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامههاي تقسيمي.

تبصره -در صور ادعاي حق تقدمهاي متعدد براي اظهارنامه اصلي ،متقاضي اظهارنامه تقسيمي ميتواند از حق تقدم يا
حق تقدمهايي كه از نظر موضوعي مرتبط با آن اظهارنامه تقسيمي باشد ،استفاده كند.
ماده 01
توصيف اختراع بايد صريح و همراه با جزئيا كامم و مشتمم بر نكا زير باشد:
 -1عنوان اختراع به گونهاي كه در اظهارنامه ذكر گرديده است؛
 -2زمينه فني اختراع مربوط؛
 -3مشكم فني و بيان اهداف اختراع؛
 -4شرح وضعيت دانش پيشين و سابقه پيشرفتهايي كه در رابطه با اختراع ادعايي وجود دارد ،به نحوي كه براي در
و بررسي جديد بودن اختراع كفايت كند؛
 -5ارائه راهحم براي مشكم فني موجود ،همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع؛
 -6توضيح اشكال ،نقشهها ،نمودارها در صور وجود ،بهنحوي كه يك متخصص در آن زمينه بتوانهد اختهراع را در
ارتباط اجزاي آن را دريابد .ارجاع به شمارههايي كه براي بيان ويژگيهاي اختراع در نقشه آمده است الزامي است؛
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و

 -1بيان واضح و دقيق مزاياي اختراع ادعايي نسبت به اختراعا پيشين ،به نحوي كه ويژگي جديد بودن اختراع و تاثير
فني آن را روشن سازد؛
 -8توضيح حداقم يك روش اجرايي براي بهكارگيري اختراع؛
 -9ذكر صريح كاربرد صنعتي اختراع د ر صورتي كه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد.
ماده 00
ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است ،درچارچوب مشخصههاي فني تعيين كنهد.
هر اختراع ميتواند مشتمم بر يك يا چند ادعا باشد .ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:
-1

معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهيت اختراع و شمارهگذاري ترتيبي آنها در صور تعدّد؛

-2

از اطالعا افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامم در توصيف اثبا و مدلم شده باشد؛

-3

ويژگيهاي فني قابم حمايت را با استفاده از جمال ملبت ،بيان نمايد؛

-4

جز در موارد غيرقابم اجتناب ،از ارجاع به نقشهها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي
مانند «همانطور كه در توصيف آمد» يا «همانطور كه در نقشهها نشان داده شده» خودداري شود؛

-5

در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرور داشته باشد ،پس از بيان ادعا ،شماره صفحه نقشه و عالمت
مشخص كننده آن در داخم پرانتز ذكر گردد؛

-6

مشتمم بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.

ماده 02
ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده  ،فرايند ،فرايند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرايند و فرآورده باشد،
مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.
ماده 03
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خالصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فنياي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كنهد تها در جسهتجوي سهوابق
اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد .در خالصه اختراع نكا زير بايد در نظر گرفته شود:
 -1با عنوان اختراع شروع شود و مشتمم بر  11تا  211كلمه باشد؛
 -2مشكم فني ،اساس راه حم ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجماالً روشن نمايد؛
 -3در صور لزوم ،مشتمم بر فرمولهاي شيميايي يا معادال رياضي باشد تا براساس آنهها ويژگهيههاي اختهراع بهه
بهترين شكم بيان شود؛
 -4در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرور داشته باشهد ،پهس از توضهيح خالصهه ههر قسهمت بايهد
نشانههاي ارجاع دهنده به هريك از نقشهها در داخم پرانتز ذكر گردد؛
 -5عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.
ماده 04
خالصه توصيف فقط براي بيان اطالعا اختراع به كار ميرود و نميتواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.
ماده 05
چنانچه نقشهها ،نمودارها ،و جداول ،بخشي از ضميمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسيم آنهها بايهد نكها زيهر رعايهت
شوند:
 – 1در يك روي صفحه كاغذ بادوام و در قطع  ،A4با خطوط پررنگ و يكدست مشكي و غيررنگي كشيده شهده و ترجيحهاً
در رسم آنها از ابزارهاي فني نقشهكشي استفاده شود و حداكلر حاشيه اوراق به ترتيب از باال  2/5سانتيمتر از چپ
 1/5سانتيمتر ،از راست  2/5سانتيمتر و از پايين  1سانتيمتر باشد؛
 – 2وضوح و شفافيت نقشهها بهنحوي باشد كه امكان تكلير يا تصويربرداري آن ميسر شود؛
 – 3تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد مگر آنكه براي فهم اختراع ،برجسته نمودن بخش خاصي از نقشه
و يا نمودار ضروري باشد؛
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 – 4تا حد امكان به صور عمودي در صفحه قرار گيرد؛
 -5اعداد ،حروف و نشانهها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛
 – 6شامم نشانههايي باشد كه در توصيف بتوان به آنها ارجاع داد؛
 – 1صفحا

بايد به ترتيب شمارهگذاري شده و ترجيحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از كم صفحا باشد؛

 –8هيچ توضيحي نبايد روي نقشهها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛
 – 9در صورتي كه هريك از نقشهها ،نمودارها و جداول در بيش از يك صفحه باشد ،كم صفحا بايد بدون حذف بخشي از
آنها ،شامم نشانههايي مستقم از شماره صفحا باشد بهنحوي كه ارتباط و تماميت قسمتهها را بها يكهديگر روشهن
سازد.
ماده 06
در صورتي كه در اظهارنامه ،توصيف ،خالصه توصيف ،ادعا يا ادعاها و نقشهها ،به واحدهاي انهدازهگيهري وزن و حهرار ،
انرژي ،نور ،صدا ،مغناطيس ،و از اين قبيم امور اشاره شده باشد ،از قواعد متعارف بايد استفاده شود.
ماده 07
ساير ضمائم اظهارنامه ،به جز نقشه ،نمودار و جدول ،بايد روي كاغذ داراي قطع  A4درج و نكا ذيهم در مهورد آنهها
مراعا گردد:
 – 1متن آنها به صور تايپ شده ارائه گردد و فاصله بين سطور بيش از  1/5سانتيمتر نباشد؛
 -2فرمولهاي شيميايي و رياضي ممكن است به صور دستي نوشته شوند؛
 -3صفحا بايد داراي حاشيه  3سانتي متري در باال و سمت راست و  2سانتيمتري از پايين و سمت چپ باشند؛
 –4شمارهگذاري صفحا  ،بايد به عدد فارسي و به نحوي باشد كه شروع قسمت توصيف اختراع بها شهماره يهك آغهاز و بهه
ترتيب تا پايان ادعاها و خالصه اختراع شماره گذاري شود چنانچه اظهارنامه همراه بها نقشهه ،نمهودار و جهدول باشهد
ابتداي آنها بايد با شمارههاي جديد از يك شمارهگذاري شوند؛
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 -5اوراق نبايد تا خورده و پاره شده باشند و فقط يك روي كاغذ نوشته ميشود.
ماده 08
در صورتي كه متقاضي طبق ماده  9قانون ،درخواست حق تقدم كرده باشد ،هنگام تقاضاي ثبت اختراع بايد درخواسهت
خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد به مرجع ثبت تسليم نمايهد .ايهن درخواسهت بايهد
مشتمم بر نكا زير باشد:
 – 1تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
 – 2طبقهبندي بينالمللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛
 –3كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقهاي يا بينالمللي منباي حق
تقدم باشد ،ذكر مأخذ آن.
ماده 09
در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد ،مد حق تقهدم از زمهان مقهدمتهرين آنهها محاسهبه
ميگردد.
ماده 21
مد زمان حق تقدم در ثبت اختراع 12 ،ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود .در اين مهورد روز تسهليم جهزء
مد محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيم باشد ،اين مد تا آخرين ساعت اولهين روز اداري بعهد از
روز تعطيم ،محاسبه خواهد شد.
فصلدوم:انتقال،اصالح،استردادوثبتاظهارنامه 
ماده 20
انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاء هرگونه اجازه بهرهبرداري از آن بايد حسهب مهورد بهه درخواسهت
كتبي منتقماليه يا مالك اختراع به مرجع ثبت اعالم و در پرونده مربوط درج گردد .اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه
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مربوط خواهد بود.
ماده 22
چنانچه متقاضي بخواهد اصالحاتي را در مورد توصيف ،خالصه توصيف اختراع يا نقشهها انجهام دههد بايهد صهفحاتي از
ضمائم كه اين اصالحا مربوط به آنها است را دوباره تايپ كند ،به نحوي كه كم آنها يك سند يكپارچه را تشكيم دهد.
اضافه كردن بين خطوط ،چسباندن ،حاشيه نويسي ،يا اصالح به صور زيرنويس و اقداماتي از اين قبيم ممنوع است.
ماده 23
متقاضي ميتواند تا قبم از ثبت اختراع ،اظهارنامه خود را اصالح كند ،مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجهاوز
ننمايد .درخواست اصالح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينهها انجام ميپذيرد.
ماده 24
اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبي متقاضي مسترد گردد .در صور تعدد متقاضيان ،اين درخواست بايد به
امضاي همه آنها رسيده و متضمن عنوان اختراع ،شماره و تاريخ اظهارنامه باشد .در صور استرداد اظهارنامهه ،هزينههههاي
پرداختي مسترد نخواهد شد.
تبصره – در صورتي كه اظهارنامه مسترد شده مبناي اظهارنامههاي تقسيم شده ديگري قهرار گرفتهه باشهد ،اظهارنامههههاي
بعدي هم مسترد شده تلقي ميگردد.
ماده 25
توسعه يا بهبود يك اختراع مي تواند موضوع اظهارنامه تكميلي نيز قرار گيرد ،مشروط بهر اينكهه مكمهم و مبهين همهان
اختراعي باشد كه در اظهارنامه اصلي ادعا شده است .در اين صور :
 -1شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي در اظهارنامه تكميلي ذكر ميگردد؛
 -2تكميلي بودن اختراع در قسمت توصيف بعد از عنوان درج ميشود؛
 -3اعطاي گواهينامه اختراع به اظهارنامه تكميلي مشروط به اعطاي گواهينامه اختراع به اظهارنامه اصلي است؛
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 -4در صور ثبت اختراع اصلي ،آگهي ثبت اختراع تكميلي متضمن شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي است.
تبصره  -1در صور رد اظهارنامه تكميلي در مهلتي كه براي اعتراض به رد وجود دارد ،متقاضي ميتواند اظهارنامه خهود را
به طور مستقم ارائه دهد ،مشروط بر آنكه مفهوم اختراعي آن با اظهارنامه اصلي يكسان نباشد در ايهن صهور ،
شمارهاي جديد به اظهارنامه مستقم داده ميشود و از همان تاريخ اظهارنامه تكميلي حق تقدم خواهد داشت.
تبصره  -2صدور گواهينامه اختراع تكميلي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه براي گواهينامه اصلي تعيين شده اسهت ولهي
مد اعتبار گواهينامه تكميلي نميتواند از مد اعتبار گواهينامه اصلي تجاوز نمايد.
ماده 26
استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هه ماده  4قانون از جمله ناظر بر موارد زير است:
-1

افشاء به دليم يا در نتيجه سوء استفاده اشخاص ثالث يا ذيحق قبلي متقاضي انجام شده باشد؛

-2

افشاء در نتيجه شركت در يك نمايشگاه رسمي باشد كه در ايهن فهرض متقاضهي بايهد گهواهي شهركت در ايهن
نمايشگاه را كه به تأييد مسئوالن ذيربط رسيده همراه با درج اين مطلب كه اختراع فقط در نمايشگاه مذكور به
نمايش گذاشته شده است ،ظرف  31روز از تاريخ تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.

تبصره – منظور از نمايشگاه رسمي نمايشگاهياست كه توسط دولت يا ادارا ذيصالح داخلي تشكيم ميشود و يها توسهط
دولت يا اشخاص ذيصالح در يك كشور عضو كنوانسيون پاريس و در سطح بهينالمللهي برگهزار مهيگهردد .در
فرض اخير گواهي مسؤوالن ذيربط نمايشگاه رسمي بايد به تأييد نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران رسيده
باشد .
ماده 27
مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمايم مربوط و احراز شرايط مقرر در ماده  11قانون ،آن را در دفتر ثبهت وارد و
بر روي هريك از نسخ اظهارنامه ،تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را همهرا بها ضهمائم ،كهه
داراي همان مشخصا نسخه اصلي است ،بعد از امضاء و مهر و قيد تاريخ (ساعت ،روز ،ماه ،سال) وصول آن با تمام حهروف،
به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.
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تبصره – درخصوص اظهارنامههايي كه با پست سفارشي ارسال ميشوند ،در صور ثبت اظهارنامهها ،نسخه دوم آنها همراه
با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسهترد خواههد شهد .در
صور عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب بهاطالع متقاضيان خواهد رسيد .پاسهخ اظهارنامههههاي واصهله در
چارچوب ماده 161اين آييننامه به صور الكترونيكي خواهد بود.
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فصلسوم:بررسياظهارنامهوثبتاختراع 
ماده 28
ماده -28مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوطه آن ظرف  4ماه ضمن انطباق با شرايط شكلي مندرج در
قانون و اين آيين نامه بررسي مقدماتي مي نمايد .پس از بررسي مقدماتي و احراز شرايط شكلي اختراع ،مرجع مذكور موظف
است يك نسخه از اظهارنامه را به همراه مدار و مستندا مربوط به مرجع ذيصالح جهت احراز ماهوي اختراع ادعايي
ارسال نمايد .مرجع ياد شده ضمن حفظ محرمانگي اختراع ،حداكلر ظرف  5ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط ماهوي
اختراع مقرر در قانون و اين آيين نامه بررسي و نتيجه را به صور مستند به مرجع ثبت اعالم مي نمايد .مرجع ثبت بمحض
وصول پاسخ حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
تبصره  -1چنانچه مرجع بررسي ماهوي ظرف مهلت مقرره پاسخ ندهد ،مرجع ثبت ،اظهارنامه متقاضي را ظرف مد سه ماه
بنحو مقتضي بررسي و تصميم الزم اتخاذ مي نمايد .در صور مرجع بررسي ماهوي مي تواند توضيحا تكميلي متقاضي را
اخذ نمايد.
تبصره  -2سازمان ثبت ملكف است با بهره گيري از توانمندي هاي داخلي و بين المللي نسبت به ظرفيت سازي درون
سازماني و برون سازمان و آموزش تخصصي كارشناسان مربوط و ايجاد رويه واحد ،اقدام الزم را معمول دارد.
تبصره -3سازمان ثبت مكلف است با بهره گيري از توانمندي هاي داخلي و بين المللي نسبت به ايجاد و
راه اندازي پايگاه اطالعا اختراعا اقدام و آن را جهت تسهيم بررسي ماهوي در اختيار مرجع ذيصالح مرتبط قرار دهد.
تبصره  -4متقاضي مكلف است هزينه بررسي ماهوي اختراعا را ظرف مد  31روز به شرح مقرر در جدول هزينه ها به
مرجع بررسي ماهوي پرداخت و رسيد آن را به مرجع ثبت تسليم نمايد .در صور عدم پرداخت هزينه در موعد مقرر،
اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي گردد.
تبصره  -5كسب نظر از مراجع ذيصالح بر اساس قرارداد با آنها صور مي گيرد.
ماده 29
چنانچه پس از بررسي اظهارنامه و ضمائم آن ،انجام اصالحا يا تكميم اظهارنامهه و ضهمائم آن ضهرور داشهته باشهد،
مرجع ثبت با تعيين مواردي كه نياز به اصالح يا تكميم دارند كتباً از متقاضي مهيخواههد تها ظهرف  31روز از تهاريخ ابهال
نسبت به انجام اصالحا يا تكميم مدار

اقدام نمايد .در غير اين صور اظهارنامه كان لم يكن تلقهي خواههد شهد .مهلهت

تعيين شده در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور  61روز ميباشد.
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ماده 31
تصميم مرجع ثبت مبني بر اعطاي گواهينامه اختراع كتباً به متقاضي اعالم شده و متقاضي بايد ظرف مد  31روز پس
از اعالم جهت پرداخت هزينههاي مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهي موضوع ماده  32اين آييننامه اقدام نمايد .در صور
عدم پرداخت هزينه ها درمهلت مقرر فوق ،اظهارنامه كان لم يكن تلقي ميگردد .اين مهلت براي متقاضهيان مقهيم خهارج از
كشور  61روز ميباشد.
ماده 30
اختراع با قيد مراتب زير طبق فرم (الف )2-در دفتر ثبت اختراع ثبت ميشود:
 – 1شماره وتاريخ اظهارنامه با قيد ساعت و روز و ماه و سال؛
 – 2شماره و تاريخ ثبت اختراع؛
 –3اسم و نشاني و تابعيت مالك اختراع؛
 – 4اسم و نشاني و تابعيت مخترع در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نيست مگر اينكه مخترع كتباً تقاضا نموده باشد كه
نامش در گواهينامه اختراع ذكر نشود؛
 - 5اسم و نشاني نماينده قانوني مخترع ،اگر ثبت اختراع توسط وي تقاضا شده باشد؛
 – 6عنوان اختراع؛
 –1طبقهبندي بينالمللي اختراع با ذكر زمينه علمياي كه اختراع در آن طبقه قرار ميگيرد؛
 – 8در صور ادعاي حق تقدم و پذيرش آن ،تاريخ ،شماره و محم تسليم اظهارنامه مقدم؛
 – 9مد حمايت.
تبصره -1در دفتر ثبت اختراع ،براي هر اختراع دو صفحه اختصاص مييابد و هر تغيير و اصالح و همچنين نقم و انتقهاالتي
كه جزئاً يا كالً نسبت به موضوع اختراع صور ميگيرد ،در صفحا مزبور قيد ميگردد.
تبصره  -2درج مراتب فوق پس از تكميم بايد به امضاء مالك اختراع يا نماينهده قهانوني وي و همچنهين رئهيس اداره ثبهت
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اختراعا برسد.
ماده 32
پس از ثبت اختراع ،آگهي مربوط به ثبت ،ظرف  31روز با قيد مراتب مذكور در ماده  31اين آييننامه در روزنامه رسمي
منتشر ميگردد .آگهي مزبور به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعا رسيده و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي ميشود.
ماده 33
پس از انتشار آگهي ثبت اختراع و تحويم نسخه منتشر شهده يها مهنعكس درسهايت روزنامهه رسهمي بهه مرجهع ثبهت،
گواهينامه اختراع صادر و به متقاضي يا نماينده قانوني وي تسليم خواهد شد .گواهينامهه اختهراع بايسهتي بها اسهتفاده از
فناوري روز تهيه و مشتمم بر نسخهاي از توصيف – ادعا – خالصه توصيف و نقشه بوده و منگنه و مههر شهده و بهه امضهاء
رئيس اداره ثبت اختراعا برسد .گواهينامه اختراع طبق فرم (الف –  )3بايد حاوي نكا زير باشد:
 – 1شماره وتاريخ اظهارنامه؛
 – 2شماره و تاريخ ثبت اختراع؛
 – 3اسم ،نشاني و تابعيت دارنده اختراع؛
 – 4اسم ،نشاني و تابعيت مخترع ،مگر اينكه مخترع كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر نام خود را نمايد؛
 -5عنوان اختراع؛
 – 6طبقهبندي بينالمللي اختراع؛
 -1ذكر تاريخ ،شماره و محم تسليم اظهارنامه مقدم ،درصور ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛
 –8مد حمايت.
ماده 34
در صور تعدد متقاضي ثبت اختراع ،به درخواست آنها ،ميزان سهم هريك در گواهينامه اختراع به تفكيك قيد خواهد
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شد .در غير اين صور  ،حقوق ناشي از اختراع بالسويه خواهد بود.
ماده 35
در صور تقاضاي مالك اختراع ثبت شده براي صدور پروانه بهرهبرداري ،مرجع ثبت حداكلر ظرف يهك هفتهه از تهاريخ
تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه يا دستگاههايي كه مرتبط با موضوع اختراع تشخيص ميدهد ،مهنعكس و
پس از اخذ نظرا آنها نسبت به صدور پروانه مذكور اقدام خواهد كرد .چنانچه مراجع يادشده ظرف مهلهت مقهرر در مهاده
 19قانون پاسخ ندهنديا پاسخ منفي دهند ،مرجع ثبت تكليفي براي صدور مجوز بهرهبرداري ندارد.
تبصره  -درصورتي كه اخذ نظرا مراجع ذيربط قانوناً مستلزم پرداخت هزينه باشد ،تأديه ايهن هزينهه بهه عههده متقاضهي
پروانه بهرهبرداري است.
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:صدورپروانهاجباريبهرهبرداري 

فصلچهارم
ماده 36
درخواست صدور پروانه اجباري بهرهبرداري اختراع بايد از جانب وزير يا باالترين مقام دستگاه دولتي يا اشخاص مجهاز از
سوي آنها ،تسليم دبيرخانه كميسيون گردد .اين درخواست بايد همراه دليم و مدركي باشد كه به موجهب آن ثابهت شهود،
دستگاه دولتي يا شخص مجاز از طرف او ،از مالك درخواست بهرهبرداري كرده ولي نتوانسته اجازه بهرهبرداري را بها شهرايط
معقول و ظرف مد زمان متعارف تحصيم نمايد .رعايت مراتب فوق ،در صور فوريت ناشهي از مصهالح ملهي در كشهور بهه
تشخيص كميسيون موضوع ماده  11قانون الزم نخواهد بود و تصميم كميسيون در اين خصوص بالفاصله به اجرا درميآيهد،
مشروط بر آنكه در اين قبيم موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.
ماده 37
دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه اجباري بهرهبرداري ،ظرف  11روز موضوع را به مالك اختهراع ابهال مهيكنهد.
مالك اختراع موظف است مراتب را به اشخاصي كه مجوز بهرهبرداري از اختراع مهورد نظهر را دارنهد اطهالع دههد .مختهرع و
اشخاصي كه مجوز بهرهبرداري از اختراع مورد نظر را دارند بايد ظرف  31روز نظرا خود را به صور مدلم و مسهتند كتبهاً
به دبيرخانه ارائه نمايند كه دردفتر مخصوص به ثبت رسيده وجهت تصميمگيري تسليم كميسيون خواهد شد.
ماده 38
دبيرخانه حداقم  11روز قبم از تشكيم جلسه كميسيون ،بايد زمان آن را به متقاضي پروانه اجبهاري و مالهك اختهراع و
اشخاص ذينفع اطالع دهد .اشخاص مذكور ميتوانند در جلسه حضور پيدا كنند .كميسيون پس از استماع اظههارا آنهها
تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را اعالم خواهد نمود.
ماده 39
درصور اعطاي پروانه اجباري ،كميسيون بايد شرايط بهرهبرداري ،نام سازمان دولتي بهرهبردار يا شخص مجاز از طهرف
او ،مد بهرهبرداري ،مبلغ مذكور در بند ب ماده  11قانون به تشخيص كارشناس رسمي ،اقداما اجرايي ،مد زمهان الزم
براي انجام اقداما اجرايي توسط بهرهبردار ،محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد.
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تبصره -پرداخت هزينههاي كارشناسي براي تعيين مبلغ مذكور در اين ماده به عهده بهرهبردار خواهد بود.
ماده 41
تصميم كميسيون مبني بر اعطاء پروانه اجباري بهرهبرداري بايد در دفتر ثبت اختراع قيد و به هزينه متقاضي در روزنامه
رسمي كشور منتشر و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذينفع ابال گردد.
ماده 40
چنانچه پس از بررسي مدار

و استماع اظهارا طرفين ،كميسيون تشخيص دهد كه درخواست ارائه شهده منطبهق بها

شرايط مندرج در ماده  11قانون نميباشد ،درخواست را رد و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي و اشخاص ذينفع ابال
مينمايد.
ماده 42
مالك اختراع يا سازمان دولتي و همينطور شخص ثاللي كه پروانه اجباري بهرهبرداري براي او صادر شده است ظرف 21
روز پس از دريافت ابال موضوع ماده 41اين آييننامه ميتواند نسبت به تصميم كميسيون درخواست بررسي مجهدد نمايهد.
چنانچه كميسيون درخواست تجديد نظر را قانع كننده تشخيص دههد ،جلسههاي را حهداكلر ظهرف  31روز پهس از وصهول
درخواست ،براي رسيدگي به اظهارا متقاضي تجديد نظر و در صور لزوم طرف او تشكيم خواهد داد و در مورد شهرايط و
مد پروانه اجباري بهرهبرداري اتخاذ تصميم مينمايد .در غير اين صور درخواست مهذكور رد مهيگهردد .نحهوه تشهكيم
كميسيون ،مهلتها و ابال تصميما كميسيون مطابق با اين آييننامه خواهد بود.
ماده 43
مالك اختراع ميتواند درخواست لغو پروانه اجباري بهرهبرداري صادره از سوي كميسيون را بنابه دالئلي كه در بنهد (ج)
ماده  11قانون آمده است ،همراه با مدار

و مستندا مربوط به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد .دبيرخانهه موظهف اسهت

ظرف  31روز از تاريخ تسليم درخواست ،مراتب را همراه با دالئم به بهرهبردار اعالم تا چنانچه پاسخي داشته باشد ظرف 31
روز به دبيرخانه اعالم نمايد .مرجع مذكور اظهارا طرفين به انضمام مدار

و مستندا ارائه شده را جهت اتخاذ تصميم به

كميسيون ارسال مي دارد .كميسيون پس از بررسي اظهارا مالك اختراع ،وزير يا باالترين مقام دستگاه ذيربط و بهرهبردار،
تصميم مقتضي را اتخاذ مينمايد .چنانچه تصميم كميسيون مبني بر لغهو پروانهه بههرهبهرداري باشهد ،حسهب مهورد اجهازه
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بهرهبرداري براي مالك يا بهرهبردار ديگر صادر ميگردد .در صورتي كه حفظ حقهوق قهانوني اشخاصهي كهه اجهازه را كسهب
كردهاند ،ابقاء تصميم را ايجاب نمايد ،كميسيون نسبت به ابقاء آن اقدام مينمايد.
تصميم كميسيون مبني بر لغو يا ابقاء پروانه اجباري بهرهبرداري همراه با مد و شرايط مربهوط از سهوي دبيرخانهه بهه
طرفين ابال خواهد شد.
ماده 44
هرگونه تصميم كميسيون مبني بر اعطاي پروانه اجباري بهره برداري يا رد آن از سوي متقاضي يها مالهك اختهراع قابهم
اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده  59قانون ميباشد .اين اعتراض بايد ظرف  61روز از تاريخ ابال تصميم كميسيون بهه
ذينفهههههههههههههههههههههههههههههههههع و يههههههههههههههههههههههههههههههههها اطهههههههههههههههههههههههههههههههههالع او از آن
صور گيرد.

ماده 45
به منظور انجام كليه وظايف اداري كميسيون موضوع بند (الف) ماده  11قانون ،دبيرخانهاي به رياست مديركم اداره كم
مالكيت صنعتي در مرجع ثبت تشكيم ميشود.
ماده 46
مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه اجباري بهرهبرداري ،موضوع بند (ح) مهاده  11قهانون ،بايهد آن را در
دفتر مخصوص ثبت و ظرف  11روز از زمان دريافت همراه با داليم ،مدار

و مستندا به دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر

ابال نمايد .دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر بايد نظرا و داليم و مدار

خود را ظرف  31روز از تاريخ ابال به مرجع ثبت

تسليم نمايد .مرجع ثبت ،مدار

و مستندا طرفين را جهت اتخاذ تصهميم تسهليم كميسهيون مهذكور در مهاده  111ايهن

آييننامه خواهد كرد .كميسيون پس از استماع اظهارا طرفين ،در مورد اعطاي پروانه اجباري بهرهبرداري و شرايط و حدود
و مبلغ قابم پرداخت به تشخيص كارشناس رسمي ،يا رد درخواست ،تصميمگيري خواهد كرد .در صور اعتراض به تصميم
كميسيون ،تا قبم از نهايي شدن تصميم دادگاه در اين مورد ،پروانه اجباري بهرهبرداري صادره از سوي كميته معلق خواههد
بود.
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تبصره – چنانچه دارنده حق اختراع مقدم يا مؤخر مقيم ايران نباشد ،مهلتهاي مهذكور در ايهن مهاده بهه دو برابهر افهزايش
مييابد .

فصلپنجم:تغييرات،انتقاالتواعراضدرمورداختراعثبتشده 
ماده 47
مالك اختراع مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم ،نشاني ،تابعيت ،اقامتگاه يا اعطاء اجهازه بههرهبهرداري از اختهراع يها
انتقال و يا اعراض از مالكيت اختراع ثبت شده را كتباً و همراه با مدار

مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجهع ثبهت اعهالم

نمايد .اعمال اين تغييرا با رعايت مقررا قانون و اين آييننامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقهبندي بينالمللي اختراع ثبت شده تغييراتي به وجود آيد ،مالك اختهراع مهيتوانهد از مرجهع ثبهت
درخواست كند كه تغييرا مذكور در گواهينامه اختراع اعمال شود.
ماده 48
درخواست مالك اختراع مبني بر تغييرا در مضمون و نقشههاي اختراع ،بايد به صور كتبي و با ذكر شهماره و تهاريخ
اختراع به مرجع ثبت تسليم گردد .انجام اين تغييرا  ،مشروط به آن است كه در نتيجه اين تغييهرا  ،اطالعها منهدرج در
گواهينامه اختراع ،از حدود اطالعا مذكور در اظهارنامه اوليه ،تجاوز نكند .
ماده 49
هرنوع انتقال گواهينامه اختراع بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد .درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدار
ذيم تسليم مرجع ثبت گردد:
 – 1اصم گواهينامه اختراع؛
 – 2مدر

قانوني كه داللت بر انتقال نمايد؛

 – 3مدار

نمايندگي قانوني ،در صور وجود؛
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 – 4رسيد مربوط به پرداخت هزينهها.
ماده 51
در آگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:
 – 1عنوان اختراع ،با ذكر طبقهبندي مربوط؛
 – 2تاريخ ثبت انتقال؛
 – 3شماره ثبت اختراع در ايران؛
 – 4اسم ،اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛
 -5اسم ونشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران ،در صور وجود.
ماده 50
مالك اختراع ميتواند بهرهبرداري از اختراع خود را ضمن رعايت ماده  11قانون به طور جزيي يا كلي براي تمام يا بخشي
از مناطق جغرافيايي مورد حمايت ،به هر شكم قانوني به ديگران واگذار نمايد .اجازه بهرهبرداري ميتواند انحصهاري يها غيهر
انحصاري باشد .مجوز بهرهبرداري بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد .هر مجوز بهرهبرداري كه به ثبت مهيرسهد غيرانحصهاري
تلقي ميگردد ،مگر اينكه داليم انحصاري بودن ارائه شده باشد .درخواست ثبت مجوز بهرهبرداري بايد مشتمم بر مدار

زير

باشد:
 –1نسخهاي از مجوز بهرهبرداري كه حاوي امضاء گواهي شده طرفين باشد؛
 – 2اصم گواهينامه اختراع؛
 -3مدار

نمايندگي قانوني ،در صور وجود؛

 – 4رسيد مربوط به پرداخت هزينهها.
تبصره – مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهرهبرداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قهوانين و
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مقررا مربوط باشد ،نيز به موجب مقررا اين ماده ،با انجام تغييرا الزم ،قابم ثبت خواهد بود.

ماده 52
در موارد زير مرجع ثبت از ثبت مجوز بهرهبرداري خودداري كرده و مراتب را به اطالع متقاضي ميرساند:
 – 1درخواست مربوط به اختراعي باشد كه قبال در مورد آن مجوز بهرهبرداري انحصاري به ثبت رسيده است؛
 – 2اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسي در مراجع قضايي باشد؛
 – 3هزينه ساالنه گواهينامه اختراع پرداخت نشده باشد.

ماده 53
چنانچه مانعي براي ثبت مجوز بهره برداري از اختراع وجود نداشته باشد ،مرجع ثبت مجوز مربوط را به صور محرمانهه
حفظ و مراتب را در روزنامه رسمي منتشر ميكند .اين آگهي مشتمم بر موارد زير خواهد بود:
 – 1اسامي مالك و بهرهبردار؛
 – 2عنوان اختراع؛
 – 3تاريخ و شماره ثبت اختراع؛
 – 4مد بهرهبرداري؛
 -5انحصاري يا غير انحصاري بودن آن.
ماده 54
در صور فو مالك گواهينامه اختراع و باقي بودن مد اعتبار اختراع ،مرجع ثبت به درخواست وراث يها احهداز وراث
نام ورثه يا وراث را به عنوان مالك در ظهر گواهينامه اختراع قي د و مراتهب را بها ذكهر ميهزان سههم هريهك در دفتهر ثبهت
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اختراعا ثبت خواهد كرد .درخواست ثبت بايد كتبي و همراه با مدار

ذيم تسليم مرجع ثبت گردد:

 – 1اصم دادنامه انحصار وراثت يا رونوشت مصدق آن؛
 – 2اصم گواهينامه اختراع؛
 – 3مدار

دال بر پرداخت هزينهها؛

– 4مدار

نمايندگي قانوني.

ماده 55
مالك اختراع ميتواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبهر اعهراض
حاصم نمايد .مدار

ذيم بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

 -1اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك اختراع رسيده است؛
 -2اصم گواهينامه اختراع ثبت شده؛
 -3مدار

نمايندگي قانوني ،در صور وجود؛

 -4رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرا .
تبصره  -1اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به اين است كه بهرهبرداري از اختهراع،
در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است ،به ديگري واگذار نشده باشد.
تبصره  -2در صور اعراض ،حق ثبت و ساير هزينههاي پرداختي به مرجع ثبت ،مسترد نخواهد شد.
ماده 56
در صورتي كه انتقال ،اعطاء اجازه بهرهبرداي ،فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهرهبرداري يا اعهراض از مالكيهت ثبهت
شده در خارج انجام شده باشد ،اصم يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت اختراع در ايران قيد و بهه
تأييد نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران رسيده باشد ،دليم انتقال ،اعطاء اجازه بهرهبرداري ،فسخ و خاتمه پيش از موعهد
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مجوز بهرهبرداري يا اعراض از مالكيت اختراع ،براي ثبت آن در ايران خواهد بود.
ماده 57
كليه تغييرا و انتقاال يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط بهه ثبهت اختهراع،
ثبت و در ظهر گواهينامه اختراع درج ميگردد و جز در مورد تغيير نشاني ،به هزينه ذينفع ظرف  31روز از تاريخ ثبهت در
روزنامه رسمي آگهي ميشود.
موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيدهاند در مقابم اشخاص ثالث قابم استناد نميباشند .ثبت آنها منوط به پرداخهت
هزينههاي مقرر در جدول هزينهها و در صور لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.

ثبتواقامهدعوايابطالگواهينامهاختراع 

فصلششم:اعتراضبهردوبهتقاضاي
ماده 58
تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه از سوي متقاضي قابم اعتراض است .اعتراض بايد در دو نسخه به صور كتبي
و همراه با داليم و مستندا مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي بهه رد ثبهت ،ظهرف  31روز از تهاريخ ابهال
تصميم ،از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده  111اين آييننامه ،تسليم شود .پس از ثبت اعتراضنامه ،نسخه دوم
آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد ميگهردد .مهلهت مهذكور بهراي متقاضهي مقهيم خهارج از كشهور  61روز
ميباشد.
تبصره – در صور رد اعتراض در كميسيون ،هزينه رسيدگي به رد ثبت قابم استرداد نخواهد بود.
ماده 59
هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت اختراع اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم
نمايد .پس از ثبت اعتراضنامه ،نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مهيگهردد .اعتهراضنامهه بايهد
همراه با داليم و مدار
اعتراض نامه و مدار

استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسهيدگي بهه اعتهراض باشهد .چنانچهه پهس از بررسهي
استنادي ،تكميم مدار

منضم به اعتراض نامه ضرور داشته باشد ،مرجع ثبت با تعيين موارد ،كتبهاً
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از متقاضي ميخواهد كه ظرف  31روز از تاريخ ابال نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد .در غير اين صور  ،اعتراضنامه كانلم
يكن تلقي خواهد شد.
تبصهههههره – مهلهههههت مهههههذكور در ايهههههن مهههههاده بهههههراي اشهههههخاص مقهههههيم خهههههارج از كشهههههور  61روز
ميباشد.
ماده 61
هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبهت آن تسهليم مرجهع ثبهت
شده است ،در صورتي كه اختراع قبالً به نام او ثبت نشده است ،بايد همزمان با اعتراض ،براي اختراع خود مطابق قانون و اين
آييننامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد .مرجع ثبهت
با رعايت ماده  59اين آييننامه موظف است ظرف  11روز از وصول اعتراض ،نسخهاي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشهت
مدار

و داليم استنادي به متقاضي ثبت ابال نمايد .متقاضي مكلف است از تاريخ ابال اعتراضنامه پاسخ مكتهوب خهود را

ظرف  21روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد .عدم پاسخ متقاضي به ابال در مهلت مقرر به منزله تمكين
وي خواهد بود .هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت اختراع مسترد شده تلقهي مهيگهردد و
مراتب كتباً به معترض ابال ميشود تا در صورتي كه اختراع وي به ثبت نرسيده است ،برطبق اظهارنامهاي كهه همزمهان بها
اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند .در صور عدم تمكين متقاضي ،مرجع ثبت مراتب را ظهرف  11روز
به معترض ابال كرده و وي از اين تاريخ  21روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريهق مرجهع ثبهت تسهليم كميسهيون
موضوع ماده  111اين آييننامه نمايد .همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معتهرض مبنهي بهر داشهتن
برخي حقوق ،غير از حق مالكيت ،نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايهران
به ثبت نرسيده است؛ مگر اينكه اخترا ع قانوناً قابم ثبت نباشد .در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع
ثبت نخواهد بود .تصميم كميسيون طبق ماده  112اين آييننامه قابم اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده  59قانون است.
تبصره -1در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت اختهراع نشهود مبهالغ پرداختهي از ايهن بابهت ،قابهم
استرداد نخواهد بود.
تبصره  -2در صور رد اعتراض در كميسيون،هزينه رسيدگي به اعتراض قابم استرداد نخواهد بود.
تبصره - 3در صورتي كه معترض مقيم ايران نباشد ،مهلتهاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مييابد.
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ماده 60
در صور درخواست ابطال گواهينامه اختراع ،ذينفهع مهي توانهد بها اثبها يكهي از مهوارد مهذكور در مهاده  18قهانون
دادخواست خود را تسليم دادگاه صالح مقرر در ماده  59قانون نمايد .دادخواست ابطال بايد همراه مدار
 – 1اصم يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدار

ذيم باشد:

ملبت ادعاي ابطال؛

 -2رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه ،به شرح مذكور در جدول هزينهها؛
 -3وكالتنامه ،در صورتي كه دادخواست توسط وكيم تسليم شود.
ماده 62
هرگاه ثبت اختراع باطم شود ،از تاريخ ثبت باطم تلقي ميشود .رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابال ميگردد و مرجهع
مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم له ،آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامهه رسهمي منتشهر مهيكنهد.
محكومله ميتواند مخارج مزبور را در جزء خسار از محكوم عليه مطالبه كند .آگهي مهذكور شهامم عنهوان اختهراع و ذكهر
خالصهاي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.
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اظهارنامهبينالملليطبقمعاهدههمكاريدرثبتاختراعات 

فصلهفتم:
ماده 63
اظهارنامه بينالمللي كه طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعا از سوي اتباع ايراني يا مقيمين در ايران تسهليم مرجهع
ثبت ميگردد ،مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمم خواهد نمود.
ماده 64
در صورتي كه در اظهارنامههاي بينالمللي ،ايران بهه عنهوان «كشهور تعيهين شهده» و «كشهور منتخهب» جههت ثبهت
بينالمللي معرفي شده باشد ،مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفا مقرر در معاهده و آييننامه مربوط تقاضاي ثبهت اختهراع را
طبق قانون و اين آييننامه مورد بررسي قرار خواهد داد.
ماده 65
عالوه بر هزينههايي كه براي ثبت بينالمللي طبق معاهده و آييننامه مربوط پرداخت ميگردد ،جهت بررسي اظهارنامهه
بينالمللي و مدار

آن ،هزينهاي طبق جدول هزينهها دريافت خواهد شد .در صور تأييد اظهارنامه ،چگونگي ارسال آن به

دفتر بينالمللي و هزينههاي مربوط به عهده متقاضي خواهد بود.
:هزينهها 

فصلهشتم
ماده 66
با توجه به ماده  16قانون ،اعتبار گواهي نامه اختراع بيست سال از تهاريخ تسهليم اظهارنامهه اسهت .بهراي حفهظ اعتبهار
گواهينامه بايد ،هزينهاي ساالنه ظرف دوماه قبم از انقضاي يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همين
ترتيب تا تاريخ اعتبار گواهينامه ،طبق جدول هزينهها تاديه گردد واال ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
اگر مالك اختراع يا نماينده قانوني وي تا شش ماه پس از انقضاي موعد ،عالوه بر هزينه ساالنه جريمههاي معهادل نصهف
هزينه ساالنه اختراع را پرداخت نمايد ثبت اختراع به اعتبار خود باقي خواهد ماند.
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بخشسوم:ثبتطرحهايصنعتي 
فصلاول:تسليم،اصالح،استرداد،انتقالوثبتاظهارنامه 
ماده 67
ثبت طرح صنعتي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 68
اظهارنامه ثبت طرح صنعتي بايد در  2نسخه و در فرم مخصوص (ط –  )1و به زبان فارسي تنظيم شده و پهس از ذكهر
تاريخ ،توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.
تبصره – در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط ،به زبان ديگري غير از فارسي باشد ،ارائه اصم مهدار
مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامم آنها الزامي است ،معذلك اگر ترجمه كامم اين مدار

براي متقاضهي ميسهر

نباشد ميتواند خالصه آنها را به فارسي ضميمه نمايد .مرجع ثبهت در صهور لهزوم مهيتوانهد در جريهان بررسهي
اظهارنامه ،ترجمه رسمي مدار

مذكور را مطالبه كند .چنانچه اصطالحا فناوري و علمي بهه كهار رفتهه در اسهناد

مذكور ،معادل فارسي نداشته باشند ،ذكر همان اصطالحا كفايت ميكند.
ماده 69
متقاضي بايد اظهارنامه ثبت طرح صنعتي را به صور حضوري يا با پسهت سفارشهي و يها درچهارچوب مهاده  161ايهن
آييننامه به مرجع ثبت تسليم نمايد .تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام ،تاريخ اظهارنامه تلقي ميگردد.
ماده 71
اظهارنامه طرح صنعتي بايد حاوي نكا زير باشد:
 -1اسم ،نشاني ،كدپستي ،شماره ملي ،تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قهانوني وي و در صهورتي كهه متقاضهي
شخص حقوقي است ،ذكر نام ،نوع فعاليت ،اقامتگاه ،محم و شماره ثبت ،تابعيت ،مركز اصهلي و عنهداللزوم ههر
شناسه ديگر الزامي است؛
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 -2اسم ،اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صالحيت دريافت ابال ها در ايران را دارنهد ،در صهورتي كهه
متقاضي مقيم ايران نباشد؛
 -3اسم و اقامتگاه طراح در صورتي كه متقاضي همان طراح نباشد؛
 -4ذكر كاال و طبقهاي كه متقاضي درخواست ثبت طرح براي آن را دارد؛
 -5تاريخ ،محم و شماره اظهارنامه يا گواهينامه طرح صنعتي در خارج ،در صور درخواست حقتقدم؛
 -6تعيين ضمائم.
تبصره  – 1در صور تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي ،امضاء آن هها از طهرف اشهخاص مجهاز،
ضروري است.
تبصره  -2اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور عالوه برفارسي بايد به حروف التين باشد و با همان حروف نيز ثبهت و
آگهي شود.
ماده 70
دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقهبندي بينالمللي و يا به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء  ،ولو مربوط
به طبقا مختلف چنانچه با هم استعمال گردند ،را ميتوان در يك اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.

ماده 72
در صورتي كه متقاضي ،دو اظهارنامه داراي طرح هاي صنعتي مشهابه را در يهك تهاريخ تسهليم نمايهد ،بنابهه درخواسهت
متقاضي ،مرجع ثبت ميتواند يكي از اظهارنامهها را به عنوان طرح صنعتي اصلي و ديگري را به صور طرح صهنعتي مهتمم
بپذيرد.
ماده 73
مدار

زير بايد ضميمه اظهارنامه شوند:
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 -1مدار

ملبت هويت متقاضي و طراح؛

 -2مدار

نمايندگي ،در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمم آيد؛

 -3اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد ،پنج نمونه از شكم يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طهرح ترسهيم شهده بهه
عنوان نمونه؛
 -4اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد ،پنج نمونه از شكم يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طهرح ترسهيم شهده از
تمامي جوانب طرح؛
 -5در طرح صنعتي سه بعدي ،مرجع ثبت ميتواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواسهت نمايهد .انهدازه
ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه ميدهد ،بايد حداكلر  21×21×21سانتي متهر و وزن آن حهداكلر 2
كيلوگرم و از ماده اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد .شكمهاي گرافيكي و ترسيم شهده بايهد حهداكلر در ابعهاد
 11×21سانتي متر بوده و قابم نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع  A4و با جوهر مشكي باشد؛
 -6درخواست كتبي به تأخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مد آن ،در صور تمايم؛
 -1درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح ،چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛
 -8رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامم دو يا چند طرح صنعتي است ،رسيد
مربوط به پرداخت هزينههاي اضافي؛
 -9مدار
شود.

مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حهداكلر ظهرف  15روز از آن تهاريخ تسهليم

تبصره  -1طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده ،موضوع بندهاي  3و  4فهوق ،بايهد حهداكلر در ابعهاد
 21×21سانتي متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد.
تبصره  -2در صور ارائه ماكتي از مدل طرح ،مرجع ثبت ميتواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده بهه متقاضهي
اعاده نمايد.
تبصره  -3در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرحهاي صنعتي متعدد باشد ،تصاوير يا اشكال يا مدلها به صور جداگانهه ارائهه
شده و به وسيله شماره از يكديگر متمايز ميگردند.
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ماده 74
در صورتي كه متقاضي طبق ماده  9قانون ،درخواست حق تقدم كرده باشد ،هنگهام تقاضهاي ثبهت طهرح صهنعتي بايهد
درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد ،به مرجع ثبت تسليم نمايد .اين درخواست بايد مشتمم بر نكا زير باشد:
 -1تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
 -2طبقهبندي بينالمللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛
 -3كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقهاي يا بينالمللي مبنهاي
حق تقدم باشد ،ذكر مأخذ آن.
ماده 75
در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد ،مد حق تقهدم از زمهان مقهدمتهرين آنهها محاسهبه
ميشود.
ماده 76
مد زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتي 6 ،ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود .در ايهن مهورد روز تسهليم
جزء مد محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيم باشد ،اين مد تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد
از روز تعطيم محاسبه خواهد شد.

ماده 77
استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هه ماده  4قانون براي ثبت طرح صنعتي ،با انجام تغييهرا الزم ،مشهمول مقهررا
ماده  26اين آييننامه خواهد بود.
ماده 78
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متقاضي مي تواند تا قبم از ثبت طرح صنعتي ،اظهارنامه خود را اصالح كند ،مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخسهت
تجاوز ننمايد .درخواست اصالح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينهها انجام ميپذيرد.
ماده 79
متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبم ازثبت طرح صنعتي ميتواند ضمن تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت،
اظهارنامه خود را مسترد دارد.
درصور استرداد اظهارنامه ،هزينههاي پرداختي مسترد نخواهدشد.
ماده 81
انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي هرگونه اجازه بههرهبهرداري از آن بايهد بهه درخواسهت كتبهي ههر
ذي نفع به مرجع ثبت اعالم و در پرونده مربوط درج گردد .اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينهها
خواهد بود.
ماده 80
مرجع ثبت ،مقدمتاً صحت تنظيم اظهارنامه را از لحاظ شناسايي هويت متقاضي و نمايش گرافيكي طرح صهنعتي مهورد
رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت ،نسخه دوم آن را همراه با ضمائم كه داراي همان مشخصا
نسخه اصلي است بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت ،روز ،ماه و سال) وصول آن بها تمهام حهروف ،بهه عنهوان رسهيد بهه
متقاضي مسترد خواهد كرد.
تبصره – در خصوص اظهارنامههايي كه با پست سفارشي ارسال ميشوند ،درصور ثبت اظهارنامهها ،نسخه دوم آنها همراه
با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي ،بهعنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد .در صور
عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطالع متقاضيان خواهد رسيد .پاسخ اظهارنامههاي واصله در چارچوب ماده
 161اين آييننامه به صور الكترونيكي خواهد بود.
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فصلدوم:بررسياظهارنامهوثبتطرحصنعتي 
ماده 82
مرجع ثبت ظرف  61روز از تاريخ وصول ،اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعايت جنبههاي شكلي و ساير شرايط مقهرر
در قانون و اين آيين نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقا اعالمي با طبقهبندي بينالمللي ،مورد بررسي قرار ميدهد.
ماده 83
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي ،ايرادا و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايهد ،مراتهب را بهه صهور
مكتوب و با قيد جزييا به متقاضي ابال تا ظرف مهلت مقرر در اين آيين نامه اقدام به رفع نقص نمايد.
چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعالمي را رفهع نمايهد ،مرجهع ثبهت اظهارنامهه را رد و
مراتب را كتباً با ذكر علت يا علم رد به متقاضي ثبت ابال خواهد كرد.
تبصره  -مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا  31روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا  61روز از تاريخ ابال
محاسبه ميشود.
ماده 84
طرحهاي صنعتي زير قابم حمايت نيستند:
 -1طرحهايي كه جديد يا اصيم نباشند؛
 -2طرحهايي كه تنها در نتيجه عملكرد فني محصول ايجاد ميشوند؛
 -3طرحهاي حاوي نمادها يا نشانهاي رسمي؛
 -4طرحهاي مخالف نظم عمومي يا اخالق حسنه.
طرح صنعتي جديد با رعايت مفاد ماده  21قانون ،طرحي است كه قبم از تسليم اظهارنامه و يا قبم از تاريخ ادعاي حهق
تقدم ،همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.
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طرح صنعتي در صورتي اصيم محسوب ميشود كه بهطور مستقم توسط طراح پديد آمهده و كپهي و تقليهد طهرحههاي
موجود نباشد ،به نحوي كه از ديد يك كاربر آگاه ،متفاو از طرحهايي باشد كه قبالً در اختيار عموم قرار گرفته است.
ماده 85
هرگاه تقاضاي ثبت طرح صنعتي مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد ،مراتب كتباً به متقاضي اعالم شده و وي بايد ظرف 31
روز پس از تاريخ اعالم ،جهت پرداخت هزينههاي مربوط به ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي موضوع ماده  86اين آييننامهه
اقدام نمايد .در صور عدم پرداخت هزينهها در مهلت مقرر فوق ،اظهارنامه كان لم يكن تلقي مهيگهردد .ايهن مهلهت بهراي
متقاضيان مقيم خارج از كشور  61روز ميباشد .
ماده 86
مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتي ،مراتب را ظرف  31روز جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي مينمايد .آگهي
مزبور شامم موارد زير ميباشد:
 -1شماره و تاريخ اظهارنامه؛
 -2شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي؛
 -3اسم و نشاني طراح مگر آن كه طراح كتباً درخواست كند كه نامش ذكر نشود؛
 -4اسم و اقامتگاه متقاضي يا نماينده وي؛
 -5ذكر كاال و طبقهاي كه طرح مورد تقاضا مربوط به آن ميباشد؛
 -6تعيين تاريخ ،محم و شماره حق تقدم ،در صور وجود؛
 -1تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن تصوير؛
 -8اشاره به ماكت طرح ،در صور ارائه؛
 -9مد اعتبار ثبت.
تبصره -هرگاه درخواستي طبق ماده  25قانون ارائه شده باشد ،پس از ثبت طرح صنعتي ،نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر
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نمي شود .در اين صور مرجع ثبت ،يك آگهي حاوي تأخير انتشهار طهرح صهنعتي مهذكور و اطالعها مربهوط بهه
هويتمالك طرح ثبت شده و تاريخ تنظيم اظهارنامه و مد تأخير مورد درخواست و ساير امهور ضهروري را منتشهر
مي كند .پس از انقضاء مد تأخير درخواست شده ،مرجع ثبت آگهي طرح صنعتي ثبت شده را صادر و براي انتشهار
تسليم روزنامه رسمي خواهد كرد .هزينه انتشار آگهيهاي مذكور در اين تبصره به عهده متقاضي ثبت طرح صنعتي
خواهد بود.
ماده 87
ثبت طرح صنعتي با قيد مراتب زير و طبق فرم (ط –  )2در دفتر ثبت طرح صنعتي انجام ميپذيرد:
 -1تاريخ كامم (ساعت،روز ،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛
 -2تاريخ و شماره ثبت طرح صنعتي؛
 -3اسامي كاالها و طبقاتي كه طرح صنعتي براي آنها اختيار شده است؛
 -4ذكر مشخصا طرح يا طرحهاي صنعتي به طور اجمال با تعيين اجزايهي كهه متقاضهي مهيخواههد حهق اسهتعمال
انحصاري آن را به خود اختصاص دهد؛
 -5در صور ادعاي حق تقدم و پذيرش آن ،تاريخ ،شماره و محم تسليم اظهارنامه مقدم؛
 -6اسم ،محم اقامت و تابعيت مالك طرح و نماينده او در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده قانوني تسليم شده باشد؛
 -1اسم و نشاني و تابعيت طراح ،در صورتي كه متقاضي شخص طراح نيست ،مگر اينكه طراح كتباً تقاضا نمهوده باشهد
كه اسمش در گواهينامه طرح صنعتي ذكر نشود؛
 -8مد اعتبار ثبت طرح صنعتي.
تبصره – 1در دفتر ثبت طرح صنعتي براي هر طرح دو صفحه اختصاص مييابد و هر تغيير و اصالح و همچنين نقم و
انتقاالتي كه نسبت به طرح صنعتي صور ميگيرد ،در صفحا مزبور قيد ميگردد.
تبصره  -2درج مراتب فوق پس از تكميم بايد به امضاء مالك طرح صنعتي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره
ثبت طرحهاي صنعتي برسد.
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ماده 88
پس از ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي مربوط به آن و تحويم نسخه منتشر شده يا منعكس درسايت روزنامه رسمي به
مرجع ثبت ،گواهينامهاي طبق فرم (ط –  )3كه حاوي نكا زير باشد با الصاق تصوير يك نمونه كامم از طهرح و منگنهه و
ممهور كردن آن ،به مالك طرح يا نماينده قانوني وي تسليم ميشود:
 -1تاريخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛
 -2تاريخ و شماره ثبت طرح يا طرحها؛
 -3اسم و اقامتگاه و تابعيت مالك طرح؛
 -4اسم ،نشاني و تابعيت طراح ،مگر اينكه طراح كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر اسم خود را نمايد؛
 -5ذكر كاال يا كاالهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آنها ميباشد و طبقه و يا طبقاتي كه مورد تاييد قرار گرفته است؛
 -6مد اعتبار طرح و تاريخ انقضاي آن؛
 -1ذكر تاريخ ،شماره و محم تسليم اظهارنامه مقدم ،در صور ادعاي حق تقدم و پذيرش آن؛
 -8تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن آن.
اين گواهينامه با استفاده از فناوري روز تهيه و به امضاء رئيس اداره ثبت طرحهاي صنعتي ميرسد.
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فصلسوم:تمديدثبتطرحصنعتي 
ماده 89
با توجه به بند د ماده  28قانون ،مالك طرح صنعتي ميتواند با پرداخت هزينه مقرر ،درخواست تمديد اعتبار ثبت طهرح
صنعتي را براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر بنمايد .درخواست تمديد ثبت ،ظرف ششماه قبم از انقضاي مد اعتبار ثبت
طرح صنعتي در هر دوره ،به عمم خواهد آمد.
تبصره – در صور عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت ياد شده ،امكان درخواست آن ظرف مهلهت  6مهاه پهس از
پايان اعتبار ثبت طرح صنعتي ،با پرداخت جريمه تأخير طبق جهدول هزينهههها وجهود دارد ،واال ثبهت طهرح
صنعتي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 91
درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي در دو نسخه توسط مالك طرح ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء و
الصاق تصوير نمونه طرح و رسيد پرداخت هزينه مربوط ،به مرجع ثبت تسليم ميگردد.
مرجع ثبت پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم ،آن را در دفتر مربهوط وارد كهرده و بهرروي هريهك از نسهخ
درخواست ،تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصا نسخه اصلي است ،بعد از امضاء و
مهر بهعنوان رسيد به درخواستكننده مسترد خواهد كرد.

ماده 90
درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي بايد حاوي نكا ذيم باشد:
 -1شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتياي كه تمديد آن مورد درخواست است؛
 -2طبقه يا طبقا كاالهاي موضوع طرح صنعتي؛
 -3اسم و آخرين نشاني كامم مالك طرح صنعتي ثبت شده يا نماينده قهانوني وي ،در صهورتي كهه درخواسهت توسهط
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نماينده به عمم آيد.
مدار

ملبت هويت متقاضي ،رسيد مربوط به پرداخت هزينه تمديد ،حداقم شش نمونه از طهرح و مهدار

نماينهدگي

قانوني ،درصورتي كه درخواست توسط نماينده به عمم آيد ،بايد به همراه درخواست تمديد ارائه شود.
ماده 92
تمديد ثبت ،دنباله ثبت اصلي ،در دفتر ثبت طرح به عمم خواهد آمد و پس از انتشار آگهي مربوط ،گواهينامهه تمديهد
ثبت طبق فرم (ط –  )4صادر و تسليم مالك طرح يا نماينده قانوني وي خواهد شد .گواهينامهه تمديهد شهامم منهدرجا
گواهينامه اصلي ،با انجام تغييرا الزم ،و نيز مد اعتبار طرح صنعتي و تاريخ انقضاي آن خواهد بود.
تبصره  -1در موقع تمديد ثبت ،مرجع ثبت مكلف است طبقه محصهوال را مطهابق بها جديهدترين ويهرايش طبقههبنهدي
بينالمللي در دفتر ،ثبت و گواهينامه تمديد ثبت طرح صنعتي را براساس آن تصحيح نمايد .هزينه تغيير طبقا
ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقهبندي بينالمللي و هزينه انتشار آگهي مربوط در روزنامه رسمي به عهده مالك
عالمت خواهد بود.
تبصره  – 2تمديد ثبت طرح صنعتي نميتواند هيچ تغييري در آخرين شكم ثبهت آن بههوجهودآورد .در غيهر ايهن صهور ،
مقررا تغيير طرح صنعتي موضوع ماده  93اين آييننامه قابم اعمال خواهد بود.
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فصلچهارم:تغييرات،انتقاالتواعراضدرموردطرحصنعتيثبتشده 
ماده 93
مالك طرح صنعتي مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم ،نشاني ،تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهرهبرداري از طهرح
يا انتقال و يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده را كتباً و همراه با مدار

مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبهت

اعالم نمايد .اعمال اين تغييرا با رعايت مقررا قانون و اين آييننامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقهبندي بينالمللي طرح صنعتي ثبت شده تغييراتي به وجود آيد ،مالك طرح صنعتي ميتواند از مرج
ثبت درخواست كند كه تغييرا مذكور در گواهينامه طرح صنعتي اعمال شود.
ماده 94
در مواردي كه مالك طرح اجازه بهرهبرداري از طرح را به ديگري واگذار كند ،مدار

و اسناد رسمي ملبت اين اجازه بايد

جهت ثبت در دفتر مربوط ،به مرجع ثبت ارائه شود .در اين فرض مرجع ثبت ،مفاد مجوز را به صور محرمانه حفهظ ،لكهن
اجازه بهرهبرداري را ثبت و آگهي ميكند.
تبصره – مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهرهبرداري در صورتي كه در چارچوب متن قهرارداد و مطهابق قهوانين و
مقررا مربوط باشد ،نيز به موجب مقررا اين ماده ،با انجام تغييرا الزم ،قابم ثبت خواهد بود.
ماده 95
هرنوع انتقال گواهي نامه طرح صنعتي بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد .درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه بها
مدار

ذيم تسليم مرجع ثبت گردد:

 -1آخرين گواهينامه معتبر طرح صنعتي؛
 -2سند رسمي حاكي از انتقال؛
 -3مدار

نمايندگي قانوني؛

 -4رسيد مربوط به پرداخت هزينهها.



38

ماده 96
درآگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:
 -1عنوان طرح
 -2تاريخ ثبت انتقال؛
 -3شماره ثبت طرح در ايران ،با ذكر كاال يا كاالهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آن ميباشد؛
 – 4اسم ،اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد؛
 – 5اسم و نشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران ،در صور وجود.
ماده 97
مالك طرح صنعتي مي تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت ،از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده معتبر،
اعراض حاصم نمايد .مدار

ذيم بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

-1

اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك طرح صنعتي رسيده است؛

-2

اصم گواهينامه طرح صنعتي ثبت شده؛
نمايندگي قانوني ،در صور وجود؛

-3

مدار

-4

رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرا .

تبصره  -1اعراض مالك طرح صنعتي از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده مشروط به اين است كه بهرهبرداري از
طرحصنعتي ،در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است ،به ديگري واگذار نشده باشد.
تبصره  -2در صور اعراض ،حق ثبت و ساير هزينههاي پرداختي به مرجع ثبت ،مسترد نخواهد شد.
ماده 98



39

در صورتي كه انتقال ،اعطاء اجازه بهرهبرداري ،فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهرهبرداري يا اعراض از مالكيهت طهرح
صنعتي ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد ،اصم يا رونوشت مصدق سند مربوط كهه در آن شهماره و تهاريخ ثبهت
طرح صنعتي در ايران قيد و به تأييد نماينهدگيههاي جمههوري اسهالمي ايهران رسهيده باشهد ،دليهم انتقهال ،اعطهاءاجهازه
بهرهبرداري ،فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهرهبرداري ،يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ،براي ثبت آن در ايران خواهد
بود.
ماده 99
كليه تغييرا و انتقاال يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از طرح صنعتي ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح
صنعتي ،ثبت و در ظهر گواهينامه طرح صنعتي درج ميگردد و جز در مورد تغيير نشاني ،به هزينه ذينفع ظرف  31روز از
تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي ميشود .موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيدهاند ،در مقابم اشخاص ثالث قابم استناد
نميباشند .ثبت آنها منوط به پرداخت هزينههاي مقرر در جدول هزينهها و در صور لهزوم هزينهه انتشهار آگههي مربهوط
خواهد بود.

ثبتواقامهدعوايابطالگواهينامهطرحصنعتي 

فصلپنجم:اعتراضبهردوبهتقاضاي
ماده 011
تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه ،از سوي متقاضي قابم اعتراض است .اعتراض بايد در دو نسخه به صور كتبي
و همراه با داليم و مستندا مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت ظرف مد  31روز از تاريخ ابال
تصميم ،از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده  111اين آئيننامه تسليم شود .پس از ثبت اعتراضنامه ،نسهخه دوم
آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد ميگهردد .مهلهت مهذكور بهراي متقاضهي مقهيم خهارج از كشهور  61روز
ميباشد.
تبصره – در صور رد اعتراض در كميسيون ،هزينه رسيدگي به رد ثبت قابم استرداد نخواهد بود.
ماده 010
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هرشخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت طرح صنعتي اعتراض داشته باشد بايد اعتهراض خهود را در دونسهخه بهه مرجهع ثبهت
تسليم نمايد .پس از ثبت اعتراض نامه ،نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد ميگردد .اعتراض نامهه
بايد همراه با داليم و مدار
اعتراض نامه و مدار

استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد .چنانچهه پهس از بررسهي

استنادي ،تكميم مدار

منضم به اعتراضنامه ضرور داشته باشد ،مرجع ثبت باتعيين موارد ،كتباً از

متقاضي ميخواهد كه ظرف  31روز از تاريخ ابال نسبت به رفع نقص اقدام نمايد .در غير اين صور  ،اعتراضنامه كهان لهم
يكن تلقي خواهد شد.
تبصهههههره – مهلهههههت مهههههذكور در ايهههههن مهههههاده بهههههراي اشهههههخاص مقهههههيم خهههههارج از كشهههههور  61روز
ميباشد.
ماده 012
هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت ،نسبت به طرح صنعتياي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجهع
ثبت شده است در صورتي كه طرح صنعتي قبالً به نام او ثبت نشده است ،بايد همزمان با اعتراض ،براي طرح صهنعتي خهود
مطابق قانون و اين آييننامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتي و تمام مخارج مربوط به آن را
تأديه نمايد .مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده  111اين آييننامه ،ظرف  11روز از تاريخ وصهول اعتهراض نسهخهاي از
اعتراضنامه را به انضمام رونوشت مدار

و داليم استنادي به متقاضي ثبت ابال نمايد .متقاضي مكلف است از تهاريخ ابهال

اعتراضنامه پاسخ مكتوب خود را ظرف  21روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد .عدم پاسخ متقاضهي بهه
ابال در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.
هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد ،درخواست او براي ثبت طرح صنعتي مسترد شده تلقي ميگردد و مراتهب
كتباً به معترض ابال ميشود تا در صورتي كه طرح صنعتي وي به ثبت نرسيده باشد ،برطبق اظهارنامههاي كهه همزمهان بها
اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند .در صور عدم تمكين متقاضي ،مرجع ثبت مراتب را ظهرف  11روز
به معترض ابال كرده و وي از اين تاريخ 21روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع
ماده  111اين آيين نامه نمايد .همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معتهرض مبنهي بهر ادعهاي داشهتن
برخي حقوق ،غير از حق مالكيت ،نسبت به طرح صنعتي اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در
ايران به ثبت نرسيده است ،مگر اينكه طرح صنعتي قانوناً قابم ثبت نباشد .در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح
صنعتي به مرجع ثبت نخواهد بود .تصميم كميسيون طبق ماده  112اين آييننامه قابم اعتراض در دادگهاه صهالح مقهرر در
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ماده  59قانون است.
تبصره –1در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح صنعتي نشود مبالغ پرداختي از اين بابت ،قابم
استرداد نخواهد بود.
تبصره  -2در صور رد اعتراض در كميسيون ،هزينه رسيدگي به اعتراض قابم استرداد نخواهد بود.
تبصره  -3چنانچه معترض مقيم ايران نباشد ،مهلتهاي مذكور در اين ماده به دوبرابر افزايش مييابد.
ماده 013
هر ذينفع ميتواند از دادگاه صالح مقرر در ماده  59قانون ،ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد .در ايهن صهور
بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد ( )21و ( )21قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طهرح
صنعتي به نام وي ثبت شده ،پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.
دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:
 -1اصم يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدار

ملبت ادعاي ابطال؛

 -2رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه ،به شرح مذكور در جدول هزينهها؛
 -3وكالت نامه ،در صورتي كه دادخواست توسط وكيم تسليم شود.
ماده 014
هرگاه ثبت طرح صنعتي باطم شود ،از تاريخ ثبت ،باطم تلقي ميشود .رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابال ميگردد و
مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم له ،آگهي مربوط بهه آن را در اولهين فرصهت ممكهن در روزنامهه رسهمي منتشهر
ميكند .محكومله ميتواند مخارج مزبور را درجزء خسار از محكوم عليه مطالبه كند .آگهي مذكور شامم مشخصها طهرح
صنعتي و ذكر خالصهاي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.
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بخـشچهارم:ثبتعالئـم
فصلاول:تسليم،استرداد،ثبتورداظهارنامه 
ماده 015
ثبت عالمت مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 016
اظهارنامه ثبت عالمت بايد در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع –  )1و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكهر تهاريخ،
توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.
تبصره -در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط به زبان ديگري غير از فارسي باشد ،ارائهه اصهم مهدار
مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامم آن الزامي است .مرجع ثبهت در صهور لهزوم مهيتوانهد در جريهان بررسهي
اظهارنامه ،ترجمه رسمي مدار

مذكور را مطالبه كند.

ماده 017
متقاضي بايد اظهارنامه ثبت عالمت را به صور حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده  161اين آيهيننامهه بهه
مرجع ثبت تسليم نمايد .
ماده 018
اظهارنامه ثبت عالمت بايد حاوي نكا زير باشد:

-1

اسم ،شماره ملي ،نشاني ،كدپستي و تابعيت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است ،ذكر نام ،نوع
فعاليت ،اقامتگاه ،محم و شماره ثبت ،تابعيت ،مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر آن الزامي است.

-2

اسم ،شماره ملي ،نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي،در صور وجود؛

-3

اسم ،نشاني و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صالحيت دريافهت ابهال هها در ايهران را دارنهد ،در صهورتي كهه
متقاضي مقيم ايران نباشد؛
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-4

الصاق نمونهاي از عالمت در كادر مربوط؛

-5

توصيف و تعيين اجزاء عالمت و تعيين حروف مشخص در صورتي كه عالمت مورد درخواست ثبهت مشهتمم بهر
حروف خاص باشد؛

-6

ذكر كاالها و خدماتي كه عالمت براي تشخيص آنها به كار ميرود ،با تعيين طبقه يا طبقها درخواسهت شهده
طبق طبقهبندي بينالمللي؛

-7

ذكر حق تقدم ،در صور درخواست؛

-8

رشته فعاليت مالك عالمت؛

-9

ذكر عالمت جمعي در صورتي كه ثبت آن مورد درخواست باشد؛

-11

در صورتي كه عالمت مشتمم بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد ،درج آوانويسي و ترجمه آن؛

-11

ذكر رنگ ،در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگيخاص عالمت باشد؛

-12

ذكر سه بعدي بودن عالمت در صور درخواست ثبت آن؛

-13

تعيين ضمائم.

تبصره  -1در صور تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي ،امضاء آنها از طرف اشهخاص مجهاز،
ضروري است.
تبصره  -2در صور تعدد متقاضي ثبت ،شخصي كه به نمايندگي از سايرين حق مراجعه و مكاتبه با مرجع ثبت و انجام
ساير تشريفا اداري الزم ،جز دريافت گواهينامه عالمت ،را دارد ،بايد با ذكر اقامتگاه ،تعيين شود.
تبصره  -3اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور عالوه بر فارسي بايد به حروف التين نيز نوشته و با همهان حهروف
نيز ثبت و آگهي شود.
تبصره  – 4در كليه امور راجع به ثبت و انتشار عالئم ،مرجع ثبت طبقه بندي كهاال و خهدما را براسهاس طبقهه بنهدي
بينالمللي مورد بررسي قرار مي دهد .در صور وجود عناصر تصويري در عالمت ،رعايت طبقههبنهدي مربهوط
الزامي و به عهده مرجع ثبت است.
ماده019
براي ثبت هر عالمت بايد از اظهارنامه جداگانه استفاده شود .استفاده از يك اظهارنامه براي ثبت يك عالمت جهت كاالها
و خدما مندرج در يك يا چند طبقه بالمانع است.
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ماده001
شخصي كه تقاضاي ثبت چندين عالمت را به طور همزمان مينمايهد بايهد بهراي هريهك از آنهها مطهابق مقهررا ايهن
آييننامه ،اظهارنامه جداگانهاي تسليم كند .در اين صور  ،اگر تقاضاها توسط نماينده قانوني بهه عمهم آمهده باشهد ،مهدر
اصلي نمايندگي به يكي از اظهارنامهها و يك رونوشت مصدق آن به هريك از اظهارنامههاي ديگر بايد ضميمه شود.

ماده 000
مدار

زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:

 -1با لحاظ ماده  111اين آييننامه ،نسخه اصلي نمايندگي ،در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمم آيد؛
 -2ارائه ده نمونه از عالمت به صور گرافيكي كه با عالمت الصاق شده روي اظهارنامه يكسان بوده و ابعاد آن حداكلر
 11  11سانتيمتر باشد .اگر ارائه عالمت به صور گرافيكي نباشد ده نمونه از كپي يا تصوير عالمت حداكلر در
همين ابعاد و به نحوي كه مرجع ثبت مناسب تشخيص دهد ،ارائه خواهد شد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه عالمت ارائه شده را مناسب تشخيص ندهد ،تسهليم نمونهه مناسهب را درخواسهت مهينمايهد.
درهرحال ،عالمت بايد به همان نحو كه درخواست و ثبت ميشود استعمال گردد؛
 -3در صور سه بعدي بودن عالمت ،ارائه عالمت به صور نمونههاي گرافيكي يا تصوير دوبعدي روي برگه به نحهوي
كه از شش زاويه متفاو تهيه و در مجموع يك نمونه واحد كه همان عالمت سه بعهدي را تشهكيم دهنهد ،الزامهي
است؛
 -4مدار

مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكلر ظرف  15روز از آن تاريخ تسليم شود؛

 -5ارائه مدار

دال بر فعاليت در حوزه ذيربط بنابه تشخيص مرجع ثبت؛

 -6نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از عالمت جمعي و ارائه گواهي مقام صالحيتدار ،اتحاديه يا دستگاه مهرتبط ،در
صورتي كه ثبت عالمت جمعي مورد درخواست باشد؛
 -1مدار

ملبت هويت متقاضي؛

 -8رسيد مربوط به پرداخت هزينههاي قانوني؛
 -9مدار

نمايندگي قانوني ،در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمم آيد.
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ماده 002
در صورتي كه متقاضي طبق ماده  9قانون درخواست حق تقدم كرده باشد ،هنگام تقاضاي ثبت عالمهت بايهد درخواسهت
خود را به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد ،به مرجع ثبت تسليم نمايد .اين درخواست بايد مشتمم بهر مهوارد زيهر
باشد:
 -1تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
 -2كشوري كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده و يا در صور منطقهاي يا بينالمللي بودن اظهارنامهه ،ادارهاي كهه
اظهارنامه در آنجا تسليم شده است؛
تبصره  -1درخواست حق تقدم بايد همزمان با تاريخ تسليم اظهارنامه تسليم شود.
تبصره  -2هرگاه حق تقدم دو يا چند اظهارنامه اصلي ادعا شود ،ميتوان با رعايت تبصره ( )1فوق ،اطالعا آنها را در يهك
درخواست قيد و تسليم نمود .در اين صور مبناي احتساب حق تقدم تاريخ تسليم نخستين اظهارنامه خواهد بود.
تبصره  -3در صورتي كه حق تقدم ادعايي شامم كليه كاالها و خدما مندرج در اظهارنامه قبلي نباشد ،اشاره به كاالهها يها
خدماتي كه مورد ادعا است ،ضروري است.
ماده 003
مد زمان حق تقدم در ثبت عالمت 6 ،ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود .در ايهن مهورد روز تسهليم جهزء
مد محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيم باشد ،اين مد تا آخرين ساعت اولهين روز اداري بعهد از
تعطيم محاسبه خواهد شد.
ماده 004
تاريخ اظهارنامه همان تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام است ،مشروط بر اينكه در زمان تسليم حهاوي اطالعها
زير باشد:
 -1اسم متقاضي؛
 -2نشانياي كه ابال ها بايد در آنجا صور گيرد؛
 -3نمونهاي از عالمت؛
 -4كاالها و خدماتي كه عالمت براي تشخيص آنها ثبت ميشود؛
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 -5پرداخت حق ثبت اظهارنامه.
ماده 005
متقاضي مي تواند تا قبم از انتشار آگهي موضوع ماده  121اين آييننامه ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت نسبت به
اصالح نشاني ،تغيير نماينده قانوني و كاهش كاالها و خدما موضوع عالمت اقدام نمايد .اعمال اين اصالح منوط به پرداخت
هزينه مقرر در جدول هزينهها خواهد بود.
ماده 006
متقاضي يا نماينده قانوني وي در هر زمان قبم از ثبت عالمت مي تواند ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت ،اظهارنامهه
خود را مسترد دارد .در صور استرداد اظهارنامه ،هزينههاي پرداختي مسترد نخواهد شد.
ماده 007
مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوط ،و احراز شرايط مقرر در ماده  114اين آيهيننامهه ،آن را در دفتهر
ثبت وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه ،تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را كهه داراي
همان مشخصا نسخه اصلي است ،بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت ،روز ،ماه ،سال) وصول آن با تمام حروف ،به عنوان
رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.
تبصره – درخصوص اظهارنامههايي كه با پست سفارشي ارسال ميشوند ،در صور ثبت اظهارنامهها ،نسخه دوم آنها همراه
با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد .در صور
عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطالع متقاضيان خواهد رسيد .پاسخ اظهارنامههاي واصله درچارچوب ماده
 161اين آييننامه به صور الكترونيكي خواهد بود.

فصلدوم:بررسيوانتشارآگهياظهارنامه 
ماده 008
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مرجع ثبت ظرف  31روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم ،آن را از لحاظ رعايت جنبههاي شهكلي و شهرايط مقهرر در
قانون و اين آييننامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقا اعالمي با طبقهبندي بينالمللي مورد بررسي قرار ميدهد.
ماده 009
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي ،ايرادا و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايهد ،مراتهب را بهه صهور
مكتوب و با قيد جزييا به متقاضي ابال ميكند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نمايد.
چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعالمي را رفهع نمايهد ،مرجهع ثبهت ،اظهارنامهه را رد و
مراتههههههب را كتبهههههه ًا بهههههها ذكههههههر علههههههت يهههههها علههههههم رد بههههههه متقاضههههههي ثبههههههت ابههههههال
خواهد كرد.
تبصره – مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم در ايران  31روز و براي اشخاص مقيم در خارج از كشور  61روز از زمان ابال
محاسبه ميشود.
ماده 021
مرجع ثبت پس از پذيرش اظهارنامه ثبت عالمت ،مراتب را به متقاضي ابال وآگهي مربوط را جهت اطالع عموم منتشهر
مينمايد .آگهي مزبور بايد شامم موارد ذيم باشد:
 – 1تاريخ و شماره اظهارنامه؛
 – 2در صور ادعاي حق تقدم ،تاريخ و شماره اظهارنامه و كشوري كه درخواست ثبت اوليه در آنجا صور گرفته است؛
 – 3نمونه عالمت؛
 -4اجراء عالمت با ذكر رنگ ،در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي عالمت باشد؛
 –5فهرست كاالها و خدماتي كه عالمت براي تشخيص آنها مورد استفاده قرار مي گيرد؛ با اشاره بهه طبقهه يها طبقها
مربوط طبق طبقهبندي بينالمللي؛
 - 6نام و نشاني متقاضي؛
 – 1نام و نشاني نماينده قانوني در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده تسليم شده باشد.
تبصره – در صورتي كه متقاضي ظرف  31روز پس از دريافت ابال  ،هزينه انتشار آگهي فوق را پرداخت نكند ،اظهارنامه كان
لم يكن تلقي خواهد شد.
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ماده 020
در صور رد اظهارنامه ثبت عالمت به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده  31و ماده  32قانون ،مرجع ثبهت ملهزم اسهت
داليم رد را كتباً به متقاضي ابال نمايد.
از لحاظ مواد اشاره شده ،در مواردي عالمت عين يا شبيه عالمت ديگر تشخيص داده شهده و رد مهيگهردد كهه عالمهت
مذكور قبالً به اسم ديگري ثبت يا تقاضاي ثبت شده باشد يا شباهت آن از لحاظ شكم ظاهر يا تلفظ يها كتابهت و يها سهاير
ويژگيها با عالمت ديگري كه قبال ثبت يا تقاضاي ثبت شده به اندازهاي باشد كه مصرفكنندگان عادي را به اشتباه بيندازد.
متقاضي مي تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزينه رسيدگي بهه
رد ثبت ،از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده  111اين آييننامه تسليم نمايد.پس از ثبت اعتراضنامه ،نسخه دوم
آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد ميگردد.
مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران  31روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 61روز از تاريخ ابال خواهد بود.
تبصره – در صور رد اعتراض در كميسيون ،هزينه رسيدگي به رد ثبت قابم استرداد نخواهد بود.
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فصلسوم:انتقال،اصالحواعتراضبهاظهارنامه
ماده 022
انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي اجازه بهرهبرداري از آن بايد به درخواست كتبي ههر ذينفهع ،بهه
مرجع ثبت اعالم و در پرونده مربوط درج گردد .اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينهههها خواههد
بود .
تبصره – انتقال جزئي حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مستلزم تسليم اظهارنامه جداگانه توسط منتقماليه است.
ماده 023
بعد از انتشار آگهي موضوع ماده  121اين آييننامه ،هر گونه اصالحي كهه بهه وسهيله متقاضهي در خهود عالمهت و يها
دركاالها يا خدما مربوط به آن صور گيرد مستلزم تسليم اظهارنامه جديد است .چنين اظهارنامه اي به ترتيهب مقهرر در
قانون و اين آيين نامه بررسي ميگردد .هرگاه اصالحا تقاضا شده مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد موضهوع آگههي مهي
شود.
ماده 024
هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت عالمت اعتراض داشته باشهد بايهد ظهرف مهلهت  31روز از تهاريخ انتشهار آگههي
موضوع ماده  121اين آييننامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده  31و ماده
 32قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.
پس از ثبت اعتراض نامه ،نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد ميگردد .اعتراض نامه بايد همراه
با داليم و مدار

استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد .چنانچه پس از بررسي اعتراضنامهه و مهدار

استنادي ،تكميم مدار

منضم به اعتراضنامه ضرور داشته باشد ،مرجع ثبت با تعيين موارد ،كتباً از متقاضي مهيخواههد

كه ظرف  31روز از تاريخ ابال نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد .در غير اين صور  ،اعتراضنامه كان لم يكن تلقهي خواههد
شد.
تبصره – مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور  61روز ميباشد.
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ماده 025
هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به عالمتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجهع ثبهت و
آگهي شده است ،در صورتي كه عالمت قبالً به نام او ثبت نشده است ،بايد همزمان با اعتراض ،بهراي عالمهت خهود ،مطهابق
قانون و اين آيينن امه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و عالمت برحسب طبقا و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه
نمايد .مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده  124اين آييننامه ،ظرف  11روز از تاريخ وصول اعتراض نسهخهاي از اعتهراض
نامه را به انضمام رونوشت مدار

و داليم استنادي به متقاضهي ثبهت ابهال نمايهد .متقاضهي مكلهف اسهت از تهاريخ ابهال

اعتراضنامه ،پاسخ مكتوب خود را ظرف  21روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد .عدم پاسخ متقاضهي بهه
ابال در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.
هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت عالمت مسهترد شهده تلقهي مهيگهردد و
مراتب كتباً به معترض ابال مي شود تا در صورتي كه عالمت وي به ثبت نرسيده باشد ،بر طبق اظهارنامهاي كه همزمهان بها
اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند .در صور عدم تمكين متقاضي ،مرجع ثبت مراتب را ظهرف  11روز
به معترض ابال كرده و وي از اين تاريخ  21روز مهلت دارد كه اعتراض خهود را از طريهق مرجهع ثبهت تسهليم كميسهيون
موضوع ماده  111اين آييننامه نمايد .همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتهراض معتهرض مبنهي بهر ادعهاي
داشتن برخي حقوق ،غيراز حق مالكيت ،نسبت به عالمتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنهوز در
ايران به ثبت نرسيده است ،مگر اينكه عالمت قانوناً قابم ثبت نباشد .در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت عالمت بهه
مرجع ثبت نخواهد بود .تصميم كميسيون طبق ماده  112اين آييننامه قابم اعتهراض در دادگهاه صهالح مقهرر در مهاده 59
قانون است.
تبصره  –1در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت عالمت نشهود مبهالغ پرداختهي از ايهن بابهت ،قابهم
استرداد نخواهد بود.
تبصره  -2در صور رد اعتراض در كميسيون ،هزينه رسيدگي به اعتراض ،قابم استرداد نخواهد بود.
تبصره  -3چنانچه معترض مقيم ايران نباشد ،مهلتهاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مييابد.
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فصلچهارم:ثبتعالمتوتمديدثبت 
ماده 026
پس از انتشار آگهي ثبت عالمت ،موضوع ماده  121اين آييننامه و تحويم نسهخه منتشهر شهده يها مهنعكس در سهايت
روزنامه رسمي توسط متقاضي به مرجع ثبت ،ظرف  31روز از تاريخ انتشار ،در صورتي كه مرجع ثبت تشخيص دهد شرايط
مندرج در قانون و اين آييننامه رعايت شده و نسبت به تقاضاي ثبت عالمت نيز اعتراض نشده و يا اعتراض رد شهده اسهت،
عالمت را پس از پرداخت هزينههاي مربوط در دفتر ثبت عالمت ،ثبت ميكند.
تبصره – در صور عدم تحويم نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت ظرف مهلهت مقهرر در
اين ماده ،اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهدشد.
ماده 027
متقاضي بايد ظرف مد  31روز پس از اعالم كتبي مرجع ثبهت مبنهي بهر تأييهد نههايي عالمهت ،نسهبت بهه پرداخهت
هزينههاي ثبت عالمت و انتشار آگهي موضوع ماده  129اين آييننامه اقدام نمايد .در صور عدم پرداخت هزينهها در مهلت
مقرر فوق ،اظهارنامه كان لم يكن تلقي ميگردد .اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور  61روز ميباشد.
ماده 028
ثبت عالمت در دفترثبت طبق فرم (ع )2 -با قيد مراتب ذيم به عمم خواهد آمد:
 – 1اسم و نشاني و تابعيت مالك عالمت؛
 – 2اسم و نشاني نماينده قانوني او ،در صور وجود؛
 – 3الصاق يك نمونه از عالمت در محلي كه به اين امر اختصاص داده شده است؛
 - 4تعيين اجزا عالمت با ذكر رنگ ،در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي عالمت باشد؛
 – 5تاريخ كامم (ساعت ،روز ،ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاريخ و شماره ثبت عالمت؛
 - 6فهرست كاالها و خدماتي كه عالمت براي تشخيص آنها استفاده ميشود  ،با اشاره بهه طبقهه يها طبقها آنهها طبهق
طبقهبندي بينالمللي؛
 – 1در صور ادعاي حق تقدم و پذيرش آن ،تاريخ ،شماره و محم تسليم اظهارنامه مقدم؛
 -8مد اعتبار ثبت عالمت.
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تبصره  – 1در دفتر ثبت براي هرعالمت دو صفحه اختصاص مييابد و هر تغيير و اصالح و همچنين نقم و انتقاالتي كه جزئاً
يا كالً نسبت به عالمت صور ميگيرد ،در صفحا مزبور قيد ميگردد .در صور نياز به صفحا اضهافي مرجهع
ثبت ميتواند از دفتر متممي به اين منظور استفاده نمايد.
تبصره  – 2درج مراتب فوق پس از تكميم بايد به امضاء مالك عالمت يا نماينده قهانوني وي و همچنهين رئهيس اداره ثبهت
عالئم تجاري برسد.
ماده 029
مرجع ثبت مكلف است ظرف  31روز پس از ثبت عالمت ،آگهي حاوي كليه مراتب مندرج در ماده  128اين آييننامه را
جهت اطالع عموم منتشر نمايد.
ماده 031
پس از ثبت عالمت و انتشار آگهي آن و تحويم نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسهمي ،گهواهينامههاي
طبق فرم (ع –  )3كه حاوي موارد مذكور در بندهاي ( )1()6()5()4( )3( )1ماده  128اين آييننامه و همچنين مد اعتبار
عالمت ثبت شده و تاريخ انقضاي آن باشد ،پس از امضاء و مهر رئيس اداره ثبت عالئم تجاري ،به مالك عالمهت يها نماينهده
قانوني او تسليم ميشود.
تبصره  -گواهينامه عالمت با استفاده از فناوري روز تهيه ميشود.
ماده 030
با توجه به بند د ماده  41قانون ،مالك عالمت ميتواند با پرداخت هزينه مقرر ،درخواست تمديد اعتبار ثبهت عالمهت را
براي دورههاي متوالي ده ساله بنمايد .درخواست تمديد ثبت ظرف يك سال قبم از انقضاي مد اعتبار ثبت عالمت در ههر
دوره ،به عمم خواهد آمد.
تبصره – در صور عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت يادشده ،امكان درخواست آن ظرف مهلت  6مهاه پهس از پايهان
اعتبار ثبت عالمت ،با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت عالمهت وجهود دارد ،واال ثبهت عالمهت از
درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 032
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درخواست تمديد ثبت عالمت در دو نسخه توسط مالك عالمت ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پهس از امضهاء بهه
مرجع ثبت تسليم ميشود.
مرجع يادشده پس از دريافت درخواست تمديد ث بهت و ضهمائم ،آن را در دفتهر مربوطهه وارد و بهرروي هريهك از نسهخ
درخواست ،تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصا نسخه اصلي است بعد از امضهاء و
مهر به عنوان رسيد به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.
ماده 033
درخواست تمديد ثبت بايد حاوي موارد ذيم باشد:
 – 1شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و عالمتي كه تمديد آن مورد درخواست است؛
 – 2طبقه يا طبقا كاالها و خدماتي كه عالمت براي تشخيص آنها ثبت شده است؛
 -3اسم و نشاني كامم مالك عالمت ثبت شده يا نماينده قانوني وي ،در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمم آيد.
تبصره – 1درخواست تمديد ثبت وقتي پذيرفته ميشود كه هزينه تمديد پرداخت شده باشد.
تبصره  -2در موقع تمديد ثبت ،مرجع ثبت مكلف است طبقه كاالها و خدما را مطابق با جديدترين ويهرايش طبقههبنهدي
بينالمللي عالمت ،در دفتر ثبت و گواهينامه تمديدثبت عالمت را براساس آن تصحيح نمايد .هزينه تغيير طبقا
ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقهبندي بينالمللي به عهده مالك عالمت خواهد بود.
تبصره  -3مالك عالمت ميتواند ضمن درخواست تمديد ،درخواست جداگانهاي را براي تقليم طبقه يا كاالها و خدماتي كهه
عالمت براي آن به ثبت رسيده است ،بدون پرداخت هزينه ثبت تغيير ،تسليم مرجع ثبت نمايد.
تبصره  -4در صور تغيير طبقا يا كاالهها  ،منهدرجا ايهن مهاده بها انجهام تغييهرا الزم ،بهه هزينهه مالهك عالمهت ،در
روزنامهرسمي آگهي ميشود.
ماده 034
مدار

زير بايد به درخواست تمديد ضميمه گردد:

 -1مدار

ملبت هويت متقاضي؛

 -2حداقم شش نمونه از عالمت با رعايت ماده  118اين آييننامه؛
 -3رسيد مربوط پرداخت هزينهها ؛
 -4مدار

نمايندگي قانوني ،در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمم آيد.
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ماده 035
با رعايت تبصرههاي  2و  3ماده  133اين آييننامه ،تمديد ثبت عالمت نميتواند هيچ تغييري در آخرين شكم ثبهت آن
به وجود آورد .در غير اين صور مقررا تغيير عالمت قابم اعمال خواهد بود.
ماده 036
تمديد ثبت عالمت دنباله ثبت اصلي در دفتر ثبت ميشود و گواهينامه تمديد ثبت طبق فرم (ع –  )4صهادر و تسهليم
مالك عالمت يا نماينده قانوني وي ميگردد.
گواهينامه تمديد ثبت شامم مندرجا گواهينامه اصلي با انجام تغييرا الزم ،و نيز مهد اعتبهار و تهاريخ انقضهاي آن
خواهد بود
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فصلپنجم–عالمتجمعي 
ماده 037
مقررا مواد  115تا  136اين آييننامه ،با انجام تغييرا الزم ،و به شرط رعايت موارد زير در مورد عالئهم جمعهي نيهز
قابم اعمال است:
 -1اظهارنامه ثبت عالمت جمعي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مطابق ماده  42قهانون ،در اظهارنامهه بهه جمعهي بهودن
عالمت اشاره شده و نسخهاي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه گردد؛
 -2در ضوابط و شرايط استفاده از عالمت جمعي ،بايد خصوصيا مشتر

يها كيفيهت كاالهها و خهدما توليهدي در يهك

منطقه جغرافيايي معين يا مورد تاييد كه تحت آنها اشخاص ميتواننهد از عالمهت مهذكور اسهتفاده كننهد و همچنهين
ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و ضوابط يادشده تعيين گردد؛
 -3آگهي ثبت عالمت جمعي كه مطابق ماده  121اين آيين نامه انجام خواهد شد ،بايد همچنين شامم خالصهاي از ضوابط
و شرايط استفاده از آن عالمت باشد؛
 -4هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط حاكم بر استفاده از عالمت جمعي بايد به صور مكتوب توسط مالك آن عالمهت بهه
مرجع ثبت اعالم شود .اعالميه ياد شده بايد در دفتر ثبت قيد شود .تغييرا مذكور قبم از ثبت هيچگونه اثري ندارد.
خالصهاي از تغييرا به عمم آمده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود.
 -5عالوه بر مالك عالمت جمعي ثبت شده ،ساير اشخاص مجاز نيز ميتوانند با رعايت شهرايط و ضهوابط مربهوط ،از عالمهت
يادشده استفاده نمايند.
تبصره – متقاضي ثبت عالمت جمعي در ارتباط با بندهاي ( )1و ( )2فوق مكلف است گواهي مقام صهالحيتدار ،اتحاديهه يها
دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسليم نمايد.
فصلششم–تغييرات،انتقاالتواعراضدرموردعالمتثبتشده 
ماده 038
مالك عالمت مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم ،نشاني ،تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجاره بههرهبهرداري از عالمهت يها
انتقال و يا اعراض از عالمت ثبت شده را كتباً و همراه با مدار

مربوط جهت ثبت در سوابق بهه مرجهع ثبهت اعهالم نمايهد.

اعمال اين تغييرا با رعايت مقررا قانون و اين آييننامه خواهد بود.
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تبصره – چنانچه در طبقهبندي بينالمللي عالمت ثبت شده تغييراتي به وجود آيد ،مالك عالمت مهيتوانهد از مرجهع ثبهت
درخواست كند كه تغييرا مذكور در گواهينامه عالمت اعمال شود.
ماده 039
هرگونه انتقال مالكيت عالمت ثبت شده بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد .در درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد نكا
زير صريحاً قيد شود:
 -1شماره و تاريخ ثبت عالمت در ايران؛
 -2اسم و نشاني و تابعيت منتقماليه (مالك جديد) يا نماينده قانوني وي ،در صور وجود؛
 -3در صور انتقال جزئي ،بيان كاالها و خدماتي كه عالمت نسبت به آنها منتقم شده است.
اصم آخرين گواهينامه معتبرعالمت ،سند انتقال عالمت كه به امضاء مالك پيشين عالمت و منتقهماليهه رسهيده اسهت،
مدار

نمايندگي قانوني ،در صور وجود ،و رسيد مربوط به پرداخت هزينهها بايد ضميمه درخواست شود.

تبصره  – 1تا زماني كه انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد ،مرجع ثبت فقط شخصي را كه عالمت بهه نهام او
ثبت شده مالك خواهد شناخت.
تبصره  – 2انتقال قهري عالمت با رعايت مقررا اين ماده توسط ورثه و با ارايه رونوشت مصدق گهواهي انحصهار وراثهت بها
تعيين سهم االرث به ثبت ميرسد.
ماده 041
اگر انتقال راجع به قسمتي از كاالها يا خدما موضوع عالمت ثبت شده باشد ،خروج آن از مالكيت مالك اوليه عالمت ،به
صور مشخص درپي عالمت ثبت شده در دفتر ثبت عالمت تجاري ،ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه ،يا طبقاتي كهالً از
حيطه عالمت ثبت شده خارج گردد ،در اين صور به آن طبقه يا طبقا شماره يا شمارههاي فرعي از شماره ( )1به تعهداد
طبقا مزبور تعلق مي گيرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به كاالها يا خدما  ،بدون انتقال كلي طبقه مربوط واقع شده باشد،
بدواً به طريق فوق شماره گذاري شده و پس از آن شماره فرعي از شماره فرعي طبقه مرتبط محسوب و به همين طريهق بهه
دنبال عالمت ثبت شده درج ميگردد.
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تبصره  -1هرگاه انتقاال موضوع اين ماده در دفتر متمم منعكس گردد ،مي بايست به شماره ثبت اصلي عالمت ثبت شده و
صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره  –2در صور انتقال جزيي كاالها و خدما موضوع عالمت ،مد اعتبار بخش منتقم شده نميتواند بيشتر از مهد
اعتبار باقي مانده عالمت ثبت شده در گواهينامه ثبت آن باشد.
تبصره  -3در صور انتقال جزئي كاالها و خدما موضوع عالمت ،منتقماليه ميتواند درخواست صدور گواهينامهه عالمهت
براي مد باقي مانده از دوره اعتبار عالمت ثبت شده را نمايد.
تبصره  -4چنانچه عالمت ثبت شده در موعد مقرر تمديد نگردد ،مانع از تمديد عالمت براي آن دسته از كاالهها و خهدماتي
كه قبم از موعد تمديد جزئاً منتقم شدهاند ،نخواهد بود.
تبصره  -5نقم و انتقاال جزئي كاالها و خدما موضوع عالمت بايد در ظهر آخرين گواهينامه معتبر عالمت نيهز مهنعكس
گردد.
ماده 040
مالك عالمت ميتواند اجازه بهره برداري از عالمت ثبت شده خود را به هر شكم قانوني به ديگري اعطا نمايد.
در مجوز بهره برداري همچنين بايد صريحاً به اين نكته اشاره شود كه آيا اجازه به صور انحصاري صادر ميشود يا خير
و نيز اين كه آيا اجازه گيرنده فعلي حق اعطاي اجازههاي بعهدي را دارد يها خيهر .اگهر انحصهاري يها غيهر انحصهاري بهودن
بهرهبرداري از عالمت در مجوز ذكر نشود هر مجوز بهرهبرداري كه به ثبت ميرسد ،غير انحصاري تلقي ميگردد.
ماده042
مرجع ثبت مكلف است وجود شرايطي را در زمينه كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كاالها يا خهدما موضهوع
عالمت توسط اجازه گيرنده را در مجوز بهرهبرداري احراز كند ،در غير اين صور  ،مجوز بهره برداري قابم ثبت نخواهد بود.
ماده 043
درخواست ثبت مجوز بهره برداري بايد توسط مالك عالمت با تصريح به موارد ذيم تسليم مرجع ثبت شود:
 – 1اسم و نشاني و تابعيت اجازه گيرنده و نماينده قانوني وي در صور وجود؛
 -2بيان كاالها يا خدماتي كه اجازه بهرهبرداري نسبت به آنها اعطاء شده است ،در صورتي كه اجازه فقط نسبت به بخشي از
كاالها يا خدما باشد.



58

مدار

ذيم بايد به درخواست ثبت مجوز بهرهبرداري منضم گردد:
 -1مدر

قانوني مبني بر اعطاء اجاره بهرهبرداري كه به امضاء اجازه دهنده و اجازه گيرنده رسيده است؛

 -2اصم آخرين گواهينامه معتبر عالمت؛
 -3مدار

نمايندگي قانوني ،درصور وجود؛

 -4رسيد مربوط به پرداخت هزينهها.
تبصره  -1مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهرهبرداري وا نتشار آگهي موضوع ماده  146اين آييننامه ،در صهور درخواسهت،
گواهي ثبت مجوز بهرهبرداري را براي اجازه گيرنده صادر خواهد كرد.
تبصره  -2مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهرهبرداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطهابق قهوانين و
مقررا مربوط باشد ،نيز به موجب مقررا اين ماده ،با انجام تغييرا الزم ،قابم ثبت خواهد بود.
ماده 044
مالك عالمت ميتواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت ،از حقوق خودنسبت به عالمت ثبت شده معتبهر اعهراض
حاصم نمايد .مدار

ذيم بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

 -1اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاءمالك عالمت رسيده است؛
 -2اصم آخرين گواهي نامه معتبر عالمت،
 -3مدار

نمايندگي قانوني ،در صور وجود؛

 -4رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرا .
تبصره  -1اعراض مالك عالمت از حقوق خود نسبت به عالمت ثبت شده مشروط به اين است كه بهرهبرداري از عالمهت ،در
زماني كه ثبت آن معتبر بوده است ،جزئاً يا كالً به ديگري واگذار نشده باشد.
تبصره  -2در صور اعراض ،حق ثبت و ساير هزينههاي پرداختي به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
ماده 045
در صورتي كه انتقال ،اعطاء اجازه بهرهبرداي ،فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهرهبرداري يا اعراض از مالكيت عالمهت
ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد ،اصم يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ عالمت ثبت شده
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در ايران قيد و به تأييد نمايندگي جمهوري اسالمي ايران رسيده باشد ،دليم انتقال ،اعطاء اجازه بهرهبرداري ،فسخ و خاتمهه
پيش از موعد مجوز بهرهبرداري يا اعراض از مالكيت عالمت ،براي ثبت آن در ايران خواهد بود.
ماده 046
كليه تغييرا و انتقاال يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از عالمت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط بهه ثبهت عالمهت،
ثبت و در ظهر گواهينامه عالمت درج ميگردد و جز در مورد تغيير نشاني ،به هزينه ذينفع ظرف  31روز از تاريخ ثبهت در
روزنامه رسمي آگهي ميشود .موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيدهاند در مقابم اشخاص ثالث قابم اسهتناد نمهيباشهند.
ثبت آنها منوط به پرداخت هزينههاي مقرر در جدول هزينهها و در صور لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.
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فصلهفتم–ابطالثبتعالمت 
ماده 047
ابطال ثبت عالمت مطابق مواد  41و  43قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده  59قانون و با تقديم دادخواست بهه عمهم
ميآيد.
دادخواست ابطال بايد داراي ضمائم زير باشد:
 -1اصم يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدار

ملبت ادعاي ابطال؛

 -2رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه ،به شرح مذكور در جدول هزينهها؛
 -3وكالتنامه ،در صورتي كه دادخواست توسط وكيم تسليم شود.
تبصره – ابطال بخشي از عالمت يا ابطال ثبت عالمت نسبت به بعضي از كاالها و يا خدما ثبت شده نيهز مطهابق مقهررا
همين فصم به عمم ميآيد.
ماده 048
هرگاه دادگاه در مورد ابطال عالمت ثبت شده رأي نهايي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبهت ابهال مهيكنهد و مرجهع
مذكور موظف است مطابق حكم دادگاه ،بخشي از عالمت يا ثبت عالمت را بهطور كامم يا فقط نسبت به بعضي از كاالها و يا
خدما مورد حكم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمي آگهي نمايد.
ماده 049
آگهي مربوط به ابطال براساس مفاد رأي دادگاه با درج موارد زير منتشر خواهد شد:
 -1ذكر عالمت و شماره و تاريخ ثبت آن؛
 – 2اشاره به ابطال بخشي از عالمت يا اينكه عالمت بهطور كامم يا در ارتباط با بعضي از كاالها و يا خدما ابطال شده
است؛
 – 3اعالم عدم اعتبار گواهينامهاي كه به موجب رأي نهايي دادگاه باطم شده است.
تبصره -هزينه آگهي مزبور به عهده محكومله ميباشد .وي ميتواند هزينه مهذكور را در جهزء خسهار از محكهومعليهه
مطالبه نمايد.
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موافقتنامهوپروتكلمادريد 

بينالملليعالمتبراساس
فصلهشتم–ثبت 
ماده 051
ثبت بين المللي عالمت مستلزم تسليم اظهار نامه به مرجع ثبت است.
ماده 050
اتباع ايراني يا اشخاصي كه در ايران اقامت داشته وياداراي يك مقر واقعي و موثر صهنعتي و تجهاري باشهند ،مهيتواننهد
حسب مورد به استناد اظهارنامه يا عالمت ثبت شده در مرجع ثبت ،تقاضاي ثبت بينالمللي نماييد.
ماده 052
اظهارنامه ثبت بين المللي عالمت در فرم رسمي و حسب مورد به زبانهاي تعيين شده ،در سهه نسهخه تهيهه و تسهليم
مرجع ثبت خواهد شد.
تبصره  -اظهارنامه ثبت بين المللي توسط مرجع ثبت و متقاضي امضاء ميشود.
ماده 053
اظهارنامه ثبت بينالمللي وقتي پذيرفته ميشود كه مدار
 -1مدار

زير به آن ضميمه شده باشد:

ملبت هويت متقاضي؛

 -2اظهارنامه يا گواهي نامه ثبت عالمت در ايران؛
 -3وكالت نامه ،چنانچه تقاضا توسط وكيم به عمم آمده باشد،
 -4رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اوليه.
ماده 054
مرجع ثبت مكلف است مشخصا اظهارنامه ثبت بينالمللي را با مشخصا عالمهت يها اظهارنامهه ثبهت شهده در ايهران
مطابقت نمايد.
در صور احراز مطابقت مشخصا و پس از پرداخت هزينهههاي مقهرر طبهق موافقهتنامهه و پروتكهم مادريهد توسهط
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متقاضي ،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بينالمللي را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت
و شماره آن را قيد نموده و با امضاء آن ،نسخه اول اظهارنامه را كه حاوي اعالميه مذكور در آييننامه مشتر

مهيباشهد بهه

متقاضي جهت ارسال به دفتر بينالمللي تسليم مينمايد .اظهارنامه مذكور بايد حداكلر ظرف  15روز از تاريخ ثبت در دفتهر
ثبت اظهارنامه به دفتر بين المللي فرستاده شود .نسخه دوم اظهارنامه كه داراي همان مشخصا نسخه اول است ،بهه عنهوان
سابقه در مرجع ثبت بايگاني ميشود .نسخه سوم به عنوان رسيد به متقاضي مسترد ميگردد.
در صور عدم مطابقت مشخصا  ،متقاضي بايد آن را اصالح نمايد .در غير اين صور اظهارنامهه بهينالمللهي پذيرفتهه
نخواهد شد.
ماده 055
هرگاه اظهارنامه اصلي ،ثبت ناشي از آن يا ثبت اصلي حسب مورد ظرف  5سال از تاريخ ثبت بينالمللي اعتبار خهود را
در ايران از دست دهد ،مرجع ثبت مراتب را طي اطالعيهاي به دفتر بينالمللي اعهالم كهرده و در آن كاالهها و خهدماتي كهه
مشمول تصميم لغو قرار گرفتهاند ذكر و از دفتر بينالمللي درخواست خواهد كرد كه ثبت بينالمللي را در حدود الزم باطهم
نمايد.
هرگاه اقدام قانوني مربوط به لغو اعتبار مذكور در فوق پس از انقضاي  5سال همچنان در جريان باشد و منتهي بهه يهك
تصميم قطعي نگردد ،مرجع ثبت بايد مراتب را به دفتر بينالمللي اطالع دهد .در صور اتخاذ تصميم قطعهي ،مرجهع ثبهت
بايد مراتب را ضمن ذكر كاالها يا خدماتي كه مشمول تصميم مربوط قرار گرفتهاند ،به دفتر بهينالمللهي اطهالع داده و از آن
درخواست كند كه ثبت بينالمللي را در حدود الزم باطم نمايد.
ماده 056
چنانچه براساس اطالعيه واصله از دفتر بين المللي ،ايران به عنوان يكي از كشورهاي تعيهين شهده در اظهارنامهه ثبهت
بينالمللي باشد ،مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفا مقرر در موافقتنامه و پروتكم مادريد ،اظهارنامه مذكور را طبق قهانون و
اين آييننامه از لحاظ ماهوي مورد بررسي قرار ميدهد .بررسي تغييرا بعدي عالمهت پذيرفتهه شهده نيهز مشهمول همهين
ترتيبا است.
ماده057
مرجع ثبت پس از انتشار آگهي اظهارنامه ثبت بينالمللي در روزنامه رسمي و انقضاي مهلت  31روز ،در صهور نبهودن
معترض مكلف به پذيرش عالمت است و در اين صور شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه در دفتر بينالمللي ،در حكم شهماره و
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تاريخ ثبت عالمت در ايران خواهد بود.
ماده 058
متقاضي ثبت بينالمللي عالمت ،در صور رد پذيرش اظهارنامه يا اعتراض به تقاضاي ثبت ،ميتواند اعتراض خهود را در
چارچوب مواد  124 ،121و  125اين آييننامه تسليم كميسيون موضوع ماده  111اين آئيننامه نمايد.
ماده 059
هرگاه متقاضي ثبت بينالمللي عالمت ،در ايران اقامت نداشته باشد ،جهت تسليم اعتراض يا هرگونه پاسخ يها اطالعيهه
اي بايد وكيلي كه در ايران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفي نمايد.
ماده 061
هرگاه مالك عالمت ثبت شده در ايران متعاقباً ثبت بينالمللي همان عالمت كه در ايران نيز مشمول حمايهت اسهت را
كسب كند ،ثبت بينالمللي آن عالمت بنابه درخواست و اعراض متقاضي از مالكيت عالمت ثبت شده در ايران ،جايگزين ثبت
در ايران ميگردد ،مشروط بر اينكه تمامي كاالها و خدما موضوع عالمت ثبت شده در ايران در فهرست كاالهها و خهدما
مشمول ثبت بين المللي نيز باشد.
جايگزيني ثبت بينالمللي ،به حقوق مكتسبهي عالمت ثبت شده ي قبلي هيچ لطمهاي وارد نخواهد كرد.
در صور درخواست مالك ،مراتب جايگزيني يادشده ،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامهه رسهمي آگههي
مي شود.

بخشپنجم :مقرراتعمومي
هزينهها 

فصلاول:
ماده 060
هزينههههههههاي مقهههرر در قهههانون و آيهههيننامهههه حاضهههر مطهههابق جهههدول هزينهههههههها ،كهههه ضهههميمه ايهههن
آييننامه است در حسابي خاص كه به نام اداره كم مالكيت صنعتي مفتوح ميگردد ،پرداخت خواهد شد.
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ماده 062
هزينههاي مقرر در جدول هزينهها جهت انجام اقداما الزم بايد طبق مقررا قانون و اين آييننامه پرداخت گهردد .در
غير اين صور مرجع ثبت از انجام اقداما مربوط خودداري خواهد نمود.
تبصره – پرداخت هزينههاي پيشبيني شده مستقيماً يا درچارچوب ماده  161اين آييننامه ،از طريق الكترونيكي صهور
خواهد گرفت.

ماده 063
حق ترجمه و هزينه رونوشت مصدق اسناد و مدار

تسليمي به مرجع ثبت مطابق آييننامههاي مربوط بههمتهرجمين و

اين آييننامه توسط ذينفع پرداخت خواهد شد.
ماده 064
كليه هزينههاي بررسي و ثبت بينالمللي اختراعا  ،طرحهاي صنعتي و عالئم طبق معاهدا بينالمللهي كهه جمههوري
اسالمي ايران به آنها ملحق شده است و همچنين هزينه انتشار آگهيهاي مربوط در روزنامه رسهمي طهي فراينهد ثبهت ،در
بودجه ساالنه سازمان پيشبيني شده و براي اين منظور در اختيار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.
ماده 065
هزينه ساالنه اختراعاتي كه تا پيش از تاريخ الزماالجرا شدن قانون و اين آييننامه به ثبت رسيدهاند براي مد باقيمانده
حمايت ،بر مبناي اين آييننامه پرداخت خواهد شد .درخصوص عالئم تجاري ثبت شهدهاي كهه پهس از تهاريخ فهوق تمديهد
ميشوند ،هزينه تمديد طبق جدول هزينهها محاسبه خواهد شد.
ساير امور مرتبط با اختراعا و عالئم ثبت شده براساس مقررا قانون و اين آييننامه انجام خواهد گرفت.
ماده 066
سازمان در اجراي ماده  63قهانون ههر سهاله بايهد حهداكلر تها  51درصهد معهادل ريهالي عوايهد حاصهم از اجهراء مفهاد



66

كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بينالمللي مالكيت صنعتي را در بودجه كم كشور در رديفهاي هزينهاي جداگانه پيشبيني و
به معاونت برنامهريزي و نظار راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد نمايد.
وجوه مذكور به تشخيص مديركم اداره كم مالكيت صنعتي صرف ارتقاء و تجهيز اداره كم مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي
آن از جمله برگزاري كارگاههاي آموزشي ،استفاده از مشاورههاي تخصصي ،اطالعرساني و ارتقاء آگاهيهاي عمومي در زمينه
حقوق مالكيت صنعتي و انتشار كتب و نشريا و ساير اقداما الزم به منظور ارتقاء و تجهيز اداره كهم مالكيهت صهنعتي در
اين خصوص خواهد شد.
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فصلدوم:ثبتالكترونيكيونحوهدسترسيبهاطالعات 
ماده 067
مرجع ثبت مكلف است با تجهيز امكانا فني نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحم اعم از ثبت داخلي يا بهينالمللهي
اختراعا  ،طرحهاي صنعتي و عالئم ،از قبيم تسليم ،بررسي ،اصالح و ثبت اظهارنامه ،انتشارآگهي و ثبت ايهن مالكيهتهها و
تمديد اعتبار آن يا اعمال هرگونه تغييرا و انتقاال و همچنين پرداختهاي مقرر ،اقداما مقتضي را معمول دارد.
تبصره – تبادل اطالعا مربوط به ثبت اختراعا  ،طرحهاي صنعتي و عالئم با سازمانها و مؤسسا ذيربهط مهيتوانهد بهه
صور الكترونيكي انجام شود.
ماده 068
اطالعا اوليه مربوط به اختراعا  ،طرحهاي صنعتي و عالئم ثبت شده ،به تشخيص مرجع ثبت قابم دسترسي عموم به
طور مستقيم يا از طريق الكترونيكي خواهد بود .به منظور تسهيم در جستجوي سوابق و كسب اطالعا مهورد نيهاز ،مرجهع
ثبت ميتواند سوابق مربوط به اختراعا  ،طرحهاي صنعتي و عالئم ثبت شده را از طريق مؤسسا طرف قرارداد نيز به طهور
الكترونيكي ارائه نمايد .كه در اين صور متقاضيان ميبايست هزينههاي مقرر در اين قراردادها را براي دريافت خدما مورد
نياز پرداخت نمايند.
ماده 069
سه سال پس از انقضاي مد حمايت يا در صور ابطال ،پروندههاي مربوط بهه ثبهت اختراعها طهرحههاي صهنعتي و
عالمت ،حسب مورد ،امحاء و فقط نسخه الكترونيكي آنها نگهداري ميشود
فصلسوم:كميسيون 
ماده 071
در اجراي بند ح ماده  11و ماده  58قانون ،كميسيوني مركب از اعضاء زير تشكيم ميشود:
-1

رئيس اداره ثبت اختراعا  ،اداره ثبت طرحهاي صنعتي يا اداره ثبت عالئم تجاري ،حسب مورد؛
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-2

نمايندهاي از جانب مديركم اداره كم مالكيت صنعتي؛

-3

يك كارشناس يا متخصص كه در صور لزوم ميتواند خارج از سازمان باشد.

تبصره  -1رياست كميسيون به عهده نماينده مديركم اداره كم مالكيت صنعتي قرار دارد.
تبصره  -2تصميمگيري در كميسيون با اكلريت آراء است .اين تصميما براي مرجع ثبت الزم االتباع خواهد بود.
تبصره  – 3كارشناس رسيدگي كننده نميتواند نسبت به همان موضوع در كميسيون شركت نمايد.
تبصره  – 4كميسيون داراي يك عضو عليالبدل خواهد بود كه از بهين كارشناسهان و توسهط مهديركم اداره كهم مالكيهت
صنعتي تعيين خواهد شد.
تبصره  -5چنانچه حضور اعضاء كميسيون مستلزم پرداخت حهق الزحمهه باشهد ،پهس از تأييهد مهديركم اداره كهم مالكيهت
صنعتي ،از محم اعتبارا سازمان تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره -6چنانچه كميسيون ،اخذ توضيح از كارشناس يا كارشناسان بررسي ماهوي اختراع را جهت اتخاذ تصميم ضروري
بداند مي تواند از آنان براي حضور در جلسه دعو نمايد.

ماده 070
رئيس كميسيون موضوع ماده فوق حداقم  11روز قبم از تشكيم جلسه كميسيون ،تاريخ تشكيم جلسه ،ساعت و محهم
آن را حسب مورد به متقاضي ثبت يا به طرفين اختالف و يا به نماينده قانوني آنان ابال خواهد كرد  .اين اشخاص ميتوانند
در جلسه حضور پيدا كنند.
ماده 072
كميسيون پس از رسيدگي ،تصميم خود را به صور مستند و مستدل اعالم مينمايد .تصميم كميسيون از سوي مرجع
ثبت به متقاضي يا به طرفين اختالف ابال شده و ظرف  61روز از تاريخ ابال قابم اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59
قانون است .در اين صور معترض به تصميم كميسيون بايد مبلغي را به شرح مذكور در جدول هزينهها ،به عنوان وديعه در
صن دوق دادگستري گذاشته و رسيد آن را ضميمه دادخواست خود نمايد .از مبلغ مزبور در صورتي كه معتهرض محكهوم بهه
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بيحقي شود ،خسار طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بيش از مبلغ مذكور خسار ديده باشد ،بهراي مهازاد بهه دادگهاه
مذكور رجوع خواهد كرد.




71

گواهياصليوالمثني 

فصلچهارم:اطالعرسانيوصدور

ماده 073
مرجع ثبت موظف است در اجراي ماده  12كنوانسيون پاريس و ساير كنوانسيونههاي مالكيهت صهنعتي مهرتبط بها آن،
ازجمله موافقتنامه مادريد و پروتكم آن و همچنين معاهده همكاري در ثبت اختراعا  ،نشريهاي را به منظور انتشار خالصه
اختراعا  ،طرحهاي صنعتي و عالئم ثبت شده با ذكر مشخصا مالكان آنها و هرگونه اطالعرساني در زمينه مالكيهتههاي
صنعتي و مباحث راجع به آن در اداره كم مالكيت صنعتي منتشر نمايد .درآمد حاصم از انتشار نشهريه فهوق ،در چهارچوب
ماده  166اين آييننامه هزينه ميگردد.
ماده 074
مرجع ثبت مكلف است گواهينامههاي اختراع ،طرح صنعتي و عالمت را بها اسهتفاده از جديهدترين شهيوهههاي فنهاوري
موجود به منظور جلوگيري از جعم ،صادر نمايد .

ماده 075
در صور مفقود شدن يا از بين رفتن گواهينامه اختراع ،طرح صنعتي و عالمت ،مالك ميتواند با پرداخت هزينه مقهرر
در جدول هزينه ها ،تقاضاي صدور المنلي نمايد .بدين منظور وي بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن گواهينامه را كتبهاً
به مرجعثبت اعالم و استشهاديهاي مبني بر شهاد و اظهار اطالع حداقم  3نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يك نفر از
شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ،ضميمه نمايد .مراتب فقهدان
گواهي نامه هاي اختراع  ،طرح صنعتي و عالمت به هزينه درخواست كننده يك نوبت در روزنامه رسمي كشهور آگههي مهي
شود .در صورتي كه تا  11روز از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور  ،اعتراض نرسيده يا در صور اعتهراض  ،اصهم
گواهي نامه توسط معترض ارائه نشده باشد  ،اداره مالكيت صنعتي اقدام به صدور الملني گهواهي نامهه مفقهودي مهي نمايهد
.رسيدگي به اعتراضا واصله با دادگاه صالح مي باشد .
تبصره -صدور الملني براي گواهي نامههاي مفقودشده و يا از بين رفته كه به اشخاص مقيم خارج از كشور تعلق داشته باشد،
مستلزم تسليم اعالميه اي اسهت كهه از سهوي دفتهر اسهناد رسهمي كشهور محهم اقامهت صهادر شهده و بهه تأييهد
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نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران رسيده و تشريفا مقرر در فوق نيز رعايت شده باشد .
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فصلپنجم:تصحيحاشتباهات،تمديدمهلتوترتيباتانتقال 
ماده 076
تصحيح اشتباها اداري اعم از اشتباها تايپي ،اماليي و از قلم افتادن حروف و اعداد يا نظاير آن به درخواست متقاضي
يا به تشخيص مرجع ثبت ،توسط اين مرجع انجام ميپذيرد .درخواست تصحيح اشتباها اداري توسط اشخاص بايد همراه با
ارائه نسخهاي از سند كه اشتباه در آن مشخص شده صور گيرد .اشتباها اداري تصحيح شده به تشخيص مرجع ثبهت در
روزنامه رسمي منتشر ميشود.
ماده 077
هرگونه درخواست تمديد مهلت در ارتباط با مراحم ثبت اختراع ،طرح صنعتي و عالمت عالوه بر موعد تعيهين شهده در
قانون و اين آييننامه بايد كتباً توسط متقاضي تسليم مرجع ثبت گردد .مرجع مذكور ميتواند پس از بررسهي شهرايط فقهط
براي يك بار مهلتهاي تعيين شده در اين آييننامه را تمديد نمايد .تمديد مهلت از طرف ايهن مرجهع بهه اطهالع اشهخاص
ذينفع رسانده ميشود.
ماده 078
انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اختراع ،طرح صنعتي و عالمت ثبت شده يا اعطاء اجهازه بههرهبهرداري از
آنها يا اعراض از حق نسبت به اختراع ،طرح صنعتي و عالمت ثبت شده ،به موجب سند رسمي به عمم ميآيهد .دفترخانهه
اسناد رسمي قبم از تنظيم سند مربوط ،نسبت به آخرين وضعيت اظهارنامه مورد نظر يا اختراع ،طرحصنعتي و عالمت ثبهت
شده از لحاظ تمديد ،تغيير ،انتقال ،صدور اجازه بهرهبرداري و ساير موارد الزم از مرجع ثبت استعالم مينمايد .پاسخ استعالم
مذكور مستلزم پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينهها است .
فصلششم:دادخواهيومقرراتمختلف 
ماده 079
با توجه به ماده  59قانون ،رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آييننامه در صالحيت شعبه يها شهعب
خاصي از دادگاه هاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صور امكان در اداره كم مالكيت صنعتي
مستقر ميشوند .در مورد دعاوي كيفري ،چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دسهتگير
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شده باشد ،در اين صور تحقيقا مقدماتي در محم وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمهم آمهده و پرونهده بهراي
رسيدگي به دادگاههاي مذكور در فوق ارجاع ميشود.
ماده 081
چنانچه در ضمن رسيدگي كيفري ،متهم براي دفاع از خود موضوع مالكيت اختراع ،طرح صنعتي ،عالمت و نام تجاري را
مطرح كند ،دادگاه صالح مقرر درماده  59قانون ،خود بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد.
ماده 080
در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي كيفري در دعاوي مربوط به اختراعا  ،طرحهاي صنعتي،
عالئم و نامهاي تجاري مطالبه ميشود ،خسار شامم ضررهاي وارده خواهد بود .
ماده 082
مالك هر اختراع ،طرح صنعتي ،عالمت و نام تجاري يا قائم مقام قهانوني وي برحسهب مهورد مهيتوانهد بهه موجهب امهر
نزديك ترين دادگاه عمومي محلي كه كاالهاي مورد ادعا در آن محم است صور مشروحي از كاالهايي كه بهه ادعهاي او بها
حق حاصم از اختراع يا طرح صنعتي و يا عالمت تجاري او مخالف است بردارد .اجراي امر فوق در صورتي كه كاالها هنوز در
گمر

باشند ،به وسيله مأمورين گمر

واال به وسيله مأمور اجرا به عمم خواهد آمد.

توقيف كاالهاي مزبور وقتي ممكن است كه امر دادگاه تصريح به آن داشته باشد .امر دادگاه در هريك از دو صور فهوق
بنابه دادخواست مالك اختراع ،طرح صنعتي ،عالمت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي صهادر مهيگهردد .بهه دادخواسهت
مزبور بايد رونوشت مصدق گواهي نامه اختراع ،طرح صنعتي و عالمت ،حسب مورد ،ضميمه گردد .اگر مالك اختهراع ،طهرح
صنعتي ،عالمت و نام تجاري تقاضاي توقيف كاالهاي مذكور فوق را نمايد بايد تضمين كافي بدهد كه عنداالقتضهاء از محهم
مزبور كليه خسارا وارده به طرف جبران گردد.
ماده 083
در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع ،طرح صنعتي ،عالمت و نام تجاري ،معترض ميتوانهد
در هر مرحله از مراحم رسيدگي ،از مراجع قضايي ،اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونده در آنجا مطرح است درخواسهت صهدور
قرار تامين دليم و دستور توقيف محصوال ناقض حقوق ادعايي و تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت ،فروش
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يا ورود اين محصوال را بنمايد .مراجع قضايي موظفند نسبت به قبول تقاضاي مذكور موافقت نماينهد و مهيتواننهد قبهم از
صدور قرارهاي مزبور از متقاضي تضمين كافي بخواهند .اجراي دستور فوق در صورتي كه محصوال درگمر
مامورين گمر

باشند توسهط

واال توسط ضابطين خواهد بود.

تبصره  –1دادسرا ميتواند رأساً دستور توقيف كاالهاي داراي عالمت تقلبي ،اعم از اينكه وارد چرخه تجاري شهده يها نشهده
باشند ،را صادر نمايد.
تبصره -2صدور دستور موقت و قرار تامين وفق مقررا آيين دادرسي خواهد بود.
ماده 084
اگر مدعي تا  31روز از تاريخ امر مذكور در ماده  182اين آييننامه از مجراي حقوقي يا از طريق كيفري در دادگاه صالح
مقرر در ماده  59قانون طرح دعوي ننمايد ،توقيفي كه به عمم آمده است باطم و كان لم يكن بوده و وي طبق ماده مهذكور
مسئول خسارا وارده به طرف خواهد بود.
ماده 085
مرجع ثبت مكلف است احكام نهايي صادره از دادگاه را در آن قسمت كه مربوط به ادارا تابعه است اجرا نمايد .چنانچه
در جريان اجراي حكم ،ابهامي وجود داشته باشد ،دادگاهي كه حكم را صادركرده است ،رفع ابهام مينمايد.
تبصره – حكم نهايي عبار از حكمي است كه به واسطه طي مراحم قانوني و يا به واسطه انقضاء مد اعتراض ،تجديد نظر
و فرجام ،دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

ماده 086
طريقه ابال هاي موضوع قانون و اين آييننامه همان است كه در مقررا آييندادرسي مدني مقرر است.
ماده 087
نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بينالمللي اختراع ،طرح صنعتي و عالمت تجاري و رسيدگي به آن براساس قانون و ايهن
آييننامه خواهد بود.
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ماده 088
رسيدگي به اعتراضا وارده به تقاضاي ثبت اختراع ،طرح صنعتي و عالمت تجاري متعلهق بهه اشهخاص مقهيم خهارج از
كشور مستلزم معرفي نماينده قانوني در ايران است.
ماده 089
تجديد نظر از آراء محاكم و نحوه رسيدگي ،تابع مقررا آئين دادرسي دادگاههاي عمهومي و انقهالب در امهور مهدني يها
كيفري است.
ماده 091
در اجراي ماده  52قانون كه نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي واتحاديه ههاي مربهوط
به كنوانسيون هاي ذي ربط  ،و در داخم كشور  ،تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي  ،بهه عههده سهازمان ثبهت اسهناد و
امال

كشور نهاده شده است  ،رئيس سازمان مي تواند دستور العمم هاي الزم در اجراي مقررا مربوط و اين آئين نامهه را

صادر نمايد  .
ماده 090
ضمائم اين آئيننامه جزء الينفك آن محسوب ميشود.
ماده 092
اين آئيننامه در  192ماده و  114تبصره و سه ضميمه مشتمم بر جدول هزينهها ،طبقهبنديهاي بينالمللي و فرمهاي
اظهارنامه ،گواهينامه ،گواهينامه تمديد و مندرجا دفاتر ثبت اختراعا  ،طرحهاي صنعتي و عالئم تنظيم شده كه سازمان
ثبت اسناد و امال

كشور مأمور اجراي آن است و در تاريخ  1381/11/11تصويب مي گردد و از تاريخ اجراي اين آييننامه،

آييننامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجاري و اختراعا  ،مصوب  ،1331ملغي ميشود.
-2طرحصنعتي 
اقالمهزينه 

شخصحقيقي 

شخصحقوقي 

 -1حق ثبت اظهارنامه به

510111

1510111
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ازاي يك طبقه
هزينه هر طبقه اضافي در
اظهارنامه

210111

610111

4510111

103510111

1110111

3110111

9110111

201110111

2110111

6110111

4510111

103510111

1110111

3110111

 -5جريمه تأخير در تمديد
ثبت دوره پنج ساله دوم

2110111

6110111

 -6جريمه تأخير در تمديد
ثبت دوره پنج ساله سوم

1110111

3110111

 -1هزينه استعالم براي
انتقال ،اجازه بهرهبرداري يا
اعراض

510111

1510111

اقالمهزينه 

شخصحقيقي 

شخصحقوقي 

 -8حق ثبت انتقال قراردادي
و قهري

3110111

9110111

 -2حق ثبت به ازاء يك طبقه
براي پنج سال اول
حق ثبت هر طبقه اضافي
براي پنج سال اول
 -3حق ثبت تمديد به ازاء
يك طبقه براي پنج سال دوم
حق ثبت تمديد هر طبقه
اضافي براي پنج سال دوم
 -4حق ثبت تمديد به ازاء
يك طبقه براي پنج سال سوم
حق ثبت تمديد هر طبقه
اضافي براي پنج سال سوم

-9

حق

ثبت

مجوز

نصف هزنيه انتقال قراردادي و قهري
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بهرهبرداري يا فسخ و خاتمه
آن
 -11هزينه هر بار اصالح
اظهارنامه و ضمائم آن

250111

150111

 -11حق ثبت انتقال
اظهارنامه يا اجازه بهرهبرداري
از آن

510111

1510111

 -12حق ثبت تغييرا (غير
انتقالمالكيتواجازه
از
بهرهبرداري)

510111

1510111

 -13هزينه صدور گواهي
الملني

1110111

3110111

 -14هزينه رونوشت مصدق

50111

150111

 -15هزينه اخذ تأييديه
تسليم اظهارنامه يا صدور
گواهي نامه طرح صنعتي

150111

450111

 -16هزينه رسيدگي به
اعتراض به رد ثبت

5110111

1510111

 -11هزينه رسيدگي به
اعتراض به تقاضاي ثبت

105110111

301110111

 -18وديعه سليم دادخواست
ابطال به دادگاه

301110111

405110111

 -19هزينه بررسي اظهارنامه
ثبت بينالمللي به عنوان اداره
مبدأ

510111

1510111


توضيح :در مورد متقاضيان خهارجي كهه در اجهراي مقررا كنوانسيون پهاريس  ،تقهاضهاههاي خهود را مستقيمهاً تسهليم
مرجع ثبت ( اداره ثبت طرح هاي صنعتي اداره كم مالكيت صنعتي ) مي نمايند  ،مهي بايسهت معهادل ارزي مبلهغ ريهالي
تعيين شده درجدول هزينه ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند .
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بنديبينالمللياختراعات 

 -0
طبقه
بخشالف:نيازهايانساني 
زير بخش :كشاورزي
زيربخش :مواد غذايي ه تنباكو
زيربخش :اقالم شخصي يا خانگي
زيربخش :سالمتي و بهداشت ،سرگرمي و تفريحا
بخشب:انجامعملياتمختلف؛حملونقلوترابري 
زيربخش :جداسازي ،مخلوط كردن
زيربخش :عمليا مختلف شكم دادن
زيربخش :چاپ ونشر
زيربخش :حمم ونقم ،ترابري
زيربخش :فناوري ساختارهاي ذرهبيني ،نانو فناوري
بخشج:شيميهمتالورژي 
زيربخش :شيمي
زيربخش :متالورژي
بخشد:منسوجات،كاغذ 
زيربخش :منسوجا يا ساير مواد قابم انعطاف كه به صور ديگري ارائه نميشوند
زيربخش :كاغذ
بخشهـ:ساختمانهاوبناهايثابت 

زيربخش :ساختمان
زيربخش :حفاري زمين و صخره ،استخراج معدن 
يي،گرمايشواسلحههاوانفجار 

بخشو:مهندسيمكانيك،روشنا
زيربخش :انواع موتور يا پمپ
زيربخش :مهندسي به مفهوم عام آن
زيربخش :روشنايي ،گرمايش
زيربخش :انواع اسلحه ،انفجار
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بخشز:فيزيك 
زيربخش :وسايم
زيربخش :صنعت هستهاي
بخشح:برق 
بنديبينالملليطرحصنعتي 

 -2
طبقه
طبقه1

مواد غذايي
و اقالم و لوازم خرازي

طبقه2

پوشا

طبقه 3

كاالهاي مسافرتي ،چمدان ،چتر آفتابي و لوازم شخصي كهه در جهاي ديگهر
ذكر نشدهاند

طبقه 4

انواع برس و قلممو

طبقه 5

اقالم ساخته شده از منسوجا  ،مواد ورقي طبيعي يا مصنوعي

طبقه 6

اسباب و اثاثيه منزل

طبقه 1

اقالم خانگي ،كه در جاي ديگري قيد نشدهاند

طبقه 8

ابزارآال و يراق آال

طبقه 9

بستهبنديها و ظروف مخصوص حمم ونقم يا جابهجايي كاال

طبقه 11

ساعت مچي و ديواري و ساير لوازم اندازهگيري ،كنترل و عالمت دادن

طبقه 11

اقالم تزئيني و زيورآال

طبقه12

وسايم حمم و نقم يا باال بردن

طبقه 13

تجهيزا توليد ،توزيع يا تبديم برق

طبقه 14

تجهيزا ضبط ،ارتباطا يا بازيابي اطالعا

طبقه 15

ماشينآالتي كه در جاي ديگر قيد نشدهاند

طبقه 16

دستگاههاي عكاسي ،سينماتوگرافي و بصري

طبقه 11

آال موسيقي

طبقه 18

ماشينآال چاپ و ماشينهاي اداري

طبقه 19

نوشتافزار و لوزم اداري ،مواد تدريس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان

طبقه 21

تجهيزا فروش و تبليغا  ،تابلوها

طبقه 21

انواع بازي ،اسباببازي ،چادر و اقالم ورزشي



81

طبقه 22

تسليحا  ،اقالم آتش بازي و نورافشاني ،لوازم براي شكار ،ماهيگيري و دفهع
آفا

طبقه 23

تجهيزا توزيع مايعا  ،لوازم بهداشتي ،تجهيزا گرمايشي ،تهويه و تهويهه
مطبوع ،سوخت جامد

طبقه 24

لوازم و تجهيزا پزشكي و آزمايشگاهي

طبقه 25

واحدهاي ساختماني و عناصر ساختماني

طبقه 26

دستگاههاي روشنايي

طبقه 21

ملزوما استفاده از توتون و ملزوما مورد استفاده سيگاريها

طبقه 28

محصوال دارويي و آرايشي ،اقالم و دستگاههاي پيرايشي

طبقه 29

تجهيزا و ادوا ضدخطر آتشسوزي ،براي پهيشگيهري از سهوانح و بهراي
نجا

طبقه 31

اقالم الزم براي مراقبت از حيوانا و جابهجايي آنها

طبقه 31

ماشين ها و لوازم براي تهيه مواد خوراكي و آشاميدني كه در جاي ديگر ذكر
نشدهاند

طبقه 99

موارد مختلف و گوناگون
بنديبينالملليعالئمصنعتيوتجاري 

 -3
طبقه

طبقه –0مواد شيميايي مورد استفاده در صنايع ،علوم ،عكاسهي و همچنهين كشهاورزي ،باغبهاني و جنگلبهاني؛ رزيهنههاي
مصنوعي پردازش نشده؛ پالستيك هاي پردازش نشده؛ كودههاي گيهاه؛ تركيبها اطفهاء حريهق؛ مهواد آبكهاري و
جوشكاري فلزا ؛ مواد شيميايي براي نگهداري مواد غذايي؛ مواد دباغي؛ چسبهاي صنعتي.
طبقه –2رنگ ،روغن؛ جال؛ ال ؛ موادضدرنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگي؛ مواد تلبيت رنگ،
رزين يا صمغهاي خام طبيعي؛ فلزا به صور پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان ،چاپگرها و هنرمندان.
طبقه –3تركيبا سفيدكننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس؛ مواد مخصوص تميز كردن ،براق كردن ،لكهگيري و
سائيدن؛ صابون؛ عطريا  ،روغنهاي اسانس ،مواد آرايشي؛ لوسيونهاي مو؛ گرد و خمير دندان.
طبقه  – 4روغنها و گريسهاي صنعتي؛ روانكنندهها ،تركيبا گردگيري ،مرطوب كردن و جهذب رطوبهت؛ انهواع سهوخت
(شامم سوخت موتور) و مواد روشنايي؛ انواع شمع و فتيله چرا .
طبقه–5مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشهكي ،غهذاي كودكهان؛
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انواع گچ شكستهبندي ،لوازم زخم بنهدي؛ مهواد پركهردن دنهدان ،مهوم د ندانسهازي؛ ضهدعفوني كننهدههها؛ مهواد
نابودكننده حشرا موذي؛ قارچ كش ،مواد دفع نباتا هرزه.
طبقه–6فلزا عادي و آلياژهاي آنها؛ مواد ساختماني فلزي؛ ساختمانهاي فلزي قابم حمم؛ مواد فلزي خطوط راهآههن؛
كابم و سيمهاي غيربرقي از جنس فلزا عادي؛ آهنآال  ،اقالم كوچك فلزي؛ لوله و مجراهاي فلزي؛ گاوصندوق؛
اجناس ساخته شده از فلزا عادي كه در طبقا ديگر ذكر نشدهاند؛ سنگهاي معدني فلزا .
طبقه–7انواع ماشين و ماشينهاي افزار؛ انواع موتور (به استلناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفم و بست حلقههاي اتصال
قطعا ماشين ها و قطعا انتقال قوه (به غير از اتصاال و اجراء انتقال قوه وسائط نقليهه زمينهي)؛ لهوازم و ابهزار
كشاورزي (به استلناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي.
طبقه–8انواع ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار ميكنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال ،سالح كمري ،تيغ.
طبقه–9اسباب و آال علمي ،دريانوردي ،مساحي ،عكاسي ،سينمايي ،بصهري ،وزن كهردن ،انهدازهگيهري ،عالمهت دادن،
كنترل و مراقبت (نظار ) ،نجا و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت ،قطع و وصم ،تبديم ،ذخيرهسازي ،تنظهيم يها
كنترل جريان برق؛ آال و اسباب ضبط ،انتقال يا تكلير صو يا تصهوير؛ اسهباب ذخيهره اطالعها مغناطيسهي،
ديسكهاي قابم ضبط؛ ماشينهاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاههايي كه به سكه كار ميكنند؛ صندوقههاي
ثبت مبلغ دريافتي ،ماشينهاي حساب ،تجهيزا دادهپردازي و رايانهاي؛ دستگاه آتش نشاني.
طبقه–01آال و ابزار جراحي ،پزشكي ،دندانسازي و بيطاري ،اندامهاي مصنوعي ،دندان و چشممصنوعي؛ اقهالم ارتوپهدي؛
مواد بخيه زني.
طبقه–00دستگاههاي روشنايي ،حرارتي ،مواد بخار ،طبخ ،خنك كردن ،تهويه ،تأمين آب بهداشتي.
طبقه–02وسائط نقليه ،دستگاههاي حمم و نقم زميني ،دريايي يا هوايي.
طبقه –03اسلحه گرم؛ مهما و انواع پرتابه (از قبيم موشك ،خمپاره و غيره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسايم آتشبازي.
طبقه–04فلزا گرانبها و آلياژهاي آنها و كاالهايي كه با فلزا گرانبها ساخته شده يا با آنها روكش شدهانهد و در سهاير
طبقا ذكر نشدهاند؛ جواهرا  ،سنگهاي گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعتسازي و زمان سنجي.
طبقه–05آال موسيقي.
طبقه–06كاغذ ،مقوا و كاالهاي ساخته شده از آنها كه در طبقا ديگر ذكر نشدهاند؛ مطالب چاپ شهده ،مهواد صهحافي؛
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عكس؛ نوشت افزار؛ چسب براي مصارف تحريري يا خانگي؛ لوازم نقاشي؛ قلم مهو نقاشهي؛ ماشهين تحريهر و لهوازم
ملزوما دفتري (به استلناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استلناي دسهتگاههها)؛ مهواد پالسهتيكي بهراي
بستهبندي (كه در ساير طبقا ذكر نشدهاند)؛ حروف و كليشه چاپ.
طبقه–07الستيك ،كائوچو ،صمغ ،آزبست (پنبه نسوز) ،ميكا (سنگ طلق) و كاالههاي سهاخته شهده از ايهن مهواد كهه در
طبقا ديگر ذكر نشده اند؛ پالسهتيك داراي شهكم و قالهب خهاص بهراي اسهتفاده در توليهد سهاير كاالهها؛ مهواد
بستهبندي ،درپوشگذاري ،انسداد و عايقبندي؛ لولههاي قابم ارتجاع غيرفلزي.
طبقه–08چرم و چرم مصنوعي و كاالهاي ساخته شده از آنها كه در طبقا ديگر ذكر نشدهاند؛ پوست حيوانا ؛ چمدان،
كيسه و كيفهاي مسافرتي؛ چتر ،چتر آفتابگير و عصا؛ شالق ،يراق و زين و برگ.
طبقه–09مواد و مصالح ساختماني (غيرفلزي)؛ لولههاي غيرفلزي سخت و غيرقابم انعطهاف بهراي اسهتفاده در سهاختمان؛
آسفالت ،قير و قطران؛ ساختمانهاي متحر

غيرفلزي؛ بناهاي يادبود غيرفلزي.

طبقه –21مبلمان و اثاثيه ،آيينه ،قاب عكس؛ كاالهاي ساخته شده از چوب ،چوب پنبه ،ني ،حصير ،شاخ ،اسهتخوان ،عهاج،
استخوان آرواره نهنگ ،صدف ،كهربا ،صدف مرواريد ،كف دريا و بدل كليه اين مواد يا سهاخته شهده از پالسهتيك
(كه در ساير طبقا ذكر نشدهاند).
طبقه –20ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه (كه از فلزا قيمتي ساخته يا روكش نشدهاند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس
قلم مو(به استلناي قلم موهاي نقاشي)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تميزكاري؛ سيم ظرفشويي؛ شيشه كهار
شده يا نيمه كار شده (به استلناي شيشه مورد استفاده درساختمانها) شيشه آال  ،اشياء ساخته شده از چيني و
سفال كه در طبقا ديگر ذكر نشدهاند.
طبقه –22طناب ،رسيمان ،تور ،چادر ،سايبان ،برزنت (تارپولين) ،بادبان و شراع ،كيسه و گوني كه در طبقها ديگهر ذكهر
نشده است؛ مواد اليي و اليهگذاري و پوشال (به استلناي الستيك و پالستيك)؛ مواد خام ليفي براي نساجي.
طبقه –23انواع نخ و رشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي.
طبقه –24محصوال نساجي و پارچهاي كه در طبقا ديگر ذكر نشدهاند؛ انواع روتختي و روميزي.
طبقه –25انواع لباس و پوشا  ،پاپوش و پوشش سر.
طبقه –26انواع توري و قالبدوزي ،روبان ،بند (نوار) حاشيه و قيطان؛ دكمه ،قزن قفلي ،سنجاق و سوزن تهگرد؛ گهمههاي
مصنوعي.
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طبقه –27انواع فرش ،قاليچه ،حصير و زيرانداز ،لينوليوم و ساير كف پوشها ،آويزهاي ديواري (غيرپارچهاي).
طبقه –28انواع بازي و اسباب بازي؛ لوازم ورزشي و ژيمناستيك كهه در طبقها ديگهر ذكهر نشهدهانهد؛ تزئينها درخهت
كريسمس.
طبقه –29گوشت ،گوشت ماهي ،گوشت طيور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سزيجا و ميوهجا به صور كنسرو ،خشك شده
و پخته شده؛ انواع ژله ،مربا و كمپو ؛ تخم مر  ،شير و محصوال لبني؛ روغنها و چربيهاي خوراكي.
طبقه –31قهوه ،چاي ،كاكائو ،شكر ،برنج ،نشاسته كاسار يا مانيو

(تاپيوكا) ،نشاسته نخم خرما (ساگو) ،بدل قههوه؛ آرد و

فراوردههاي تهيه شده از غال  ،نان ،نان شيريني ،شيرينيجا  ،شيريني يخي؛ عسم ،مالس يا شهيره قنهد؛ مايهه
خمير ،گرد مخصوص شيرينيپزي يا پخت نان؛ نمك ،خردل؛ سركه ،انواع سس (چاشني) ادويه جا  ،يخ.
طبقه –30محصوال كشاورزي ،باغداري و جنگلباني و دانههايي كه در طبقا ديگر ذكر نشدهاند؛ حيوانا زنهده؛ ميهوه و
سبزيجا تازه؛ بذر؛ گياهان و گمهاي طبيعي؛ غذاي حيوانا ؛ مالت (جو سبز خشك شده).
طبقه –32ماءالشعير؛ آبهاي معدني وگازدار و ساير نوشيديههاي غيرالكلهي؛ آبميهوه و شهربتههاي ميهوهاي؛ شهربت و
تركيبا مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه.... –33
طبقه –34تنباكو ،لوازم تدخين؛ كبريت.
خدمات 
طبقه –35تبليغا ؛ مديريت تجاري؛ امور اداري تجار ؛ كارهاي دفتري و اداري.
طبقه –36بيمه؛ امور مالي؛ امور پولي؛ امور مربو به معامال امال

و مستغال .

طبقه –37ساختمانسازي؛ تعمير و بازسازي؛ خدما نصب.
طبقه –38مخابرا از راه دور.
طبقه –39حمم و نقم؛ بستهبندي و نگهداري كاالها؛ تهيه مقدما و ترتيب دادن مسافر ها.
طبقه –41بهسازي و عممآوري مواد.
طبقه –40آموزش و پروش؛ دورههاي كارآموزي وتعليمي؛ تفريح و سرگرمي؛ فعاليتهاي ورزشي و فرهنگي.
طبقه –42خدما علمي و فناوري و تحقيق و پژوهش و طراحهي در ايهن زمينهه؛ خهدما تجزيهه و تحليهم و تحقيقها
صنعتي؛ طراحي و توسعه نرمافزار و سخت افزارهاي رايانهاي.
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طبقه –43خدما عرضه اغذيه و نوشابه؛ تأمين مسكن و محم اقامت موقت.
طبقه –44خدما پزشكي؛ خدما بيطاري؛ مراقبتهاي بهداشتي؛ و زيبايي براي انسانها ياحيوانا ؛ خدما كشهاورزي،
باغداري و جنگلداري.
طبقه –45خدما شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مهيشهوند؛ خهدما امنيتهي بهراي
محافظت از افراد ،اموال و داراييها؛ خدما حقوقي.
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