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قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي 
 و عالئم تجاري مصوب 1386/08/07
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سایر. و. تجاري. كار. انجام. روش.هاي. یا. قواعد. و. طرح.ها. ب-.
فعالیت.هاي.ذهني.و.اجتماعي...

ج-.روشهاي.تشخیص.و.معالجه.بیماري.هاي.انسان.یا.حیوان...
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مورد. و. اختراع. تعریف. با. منطبق. فرآورده.هاي. شامل. بند. این.
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اظهارنامه.ثبت.اختراع.،.افشاء.شده.باشد.
.درصورتي.كه.افشاء.اختراع.ظرف.مدت.شش.ماه.قبل.از.تاریخ.
اختراع.صورت. تقدم. تاریخ.حق. از. قبل. مقتضي. موارد. در. یا. تقاضا.

گرفته.باشد،.مانع.ثبت.نخواهد.بود..
یا. موازین.شرعي. آن.ها.خالف. از. بهره.برداري. كه. اختراعاتي. و-.

نظم.عمومي.و.اخالق..حسنه.باشد..
ماده.5-.چگونگي.ذكر.نام.مخترع.در.گواهینامه.اختراع.و.نحوه.
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الف-.حقوق.اختراع.ثبت.شده.منحصراً.به.مخترع.تعلق.دارد..
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ناشي.از.اختراع.مشتركاً.به.آنان.تعلق.مي.گیرد..

ج-.هرگاه.دو.یا.چند.نفر،.مستقل.از.دیگري.اختراع.واحدي.كرده.

باشند.شخصي.كه.اظهارنامه.اختراع.خود.را.زودتر.تسلیم.كرده.و.یا.

درصورت.ادعاي.حق.تقدم.هركدام.بتوانند.اثبات.كنند.كه.در.تاریخ.

مقدم.اظهارنامه.خود.را.به.صورت.معتبر.تسلیم.كرده.اند،.مشروط.بر.
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این.كه.اظهارنامه.مذكور.مسترد.یا.رد.نگردیده.یا.مسكوت.گذاشته.
نشده.باشد،.حق.ثبت.اختراع.را.خواهند.داشت...

د-.حقوق.ناشي.از.اختراع.ثبت.شده.قابل.انتقال.است.و.درصورت.
فوت.صاحب.حق.به.ورثه.او.منتقل.مي.شود..

باشد،. قرارداد. یا. استخدام. از. ناشي. اختراع. كه. صورتي. در. ه-.

حقوق.مادي.آن.متعلق.به.كارفرما.خواهد.بود،.مگر.آن.كه.خالف.آن.
درقرارداد.شرط.شده.باشد..

و-.نام.مخترع.در.گواهینامه.اختراع.قید.مي.شود.مگر.این.كه.كتباً.
از.اداره.مالكیت.صنعتي.درخواست.كند.كه.نامش.ذكر.نشود..هرگونه.
اظهار.یا.تعهد.مخترع.مبني.بر.این.كه.نام.شخص.دیگري.به.عنوان.

مخترع.قید.گردد،.فاقد.اثر.قانوني.است...
صنعتي. مالكیت. اداره. به. كه. اختراع. ثبت. اظهارنامه. .-6 ماده.
داده.مي.شود،.باید.موضوعي.را.كه.حمایت.از.آن.درخواست.مي.شود،.
تعیین.كرده..و.به.فارسي.تنظیم.شود،.داراي.تاریخ.و.امضاء.بوده.و.
خواسته.،.توصیف.ادعا،.خالصه.اي.از.توصیف.اختراع.و.در.صورت.لزوم.
نقشه.هاي.مربوطه.را.دربر.داشته.باشد..هزینه.هاي.ثبت.اظهارنامه.از.

درخواست.كننده.ثبت.دریافت.مي.شود..
در.تنظیم.و.تسلیم.اظهارنامه.باید.موارد.زیر.رعایت.شود:.

و. مخترع. متقاضي.،. درخصوص. الزم. اطالعات. سایر. و. نام. الف-.

نماینده.قانوني.او،.درصورت.وجود.و.عنوان.اختراع.در.اظهارنامه.درج.
شود..

ب-.درمواقعي.كه.متقاضي.شخص.مخترع.نیست.،.مدارك.دال.بر.
سمت.قانوني.وي.همراه.اظهارنامه.تحویل.گردد..
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ج-.ادعاي.مذكور.در.اظهارنامه.،.گویا.و.مختصر.بوده.و.با.توصیف.

همراه.باشد،.به.نحوي.كه.براي.شخص.داراي.مهارت.عادي.در.فن.

مربوط.واضح.و.كامل.بوده.و.حداقل.یک.روش.اجرائي.براي.اختراع.

ارائه.كند..خالصه.توصیف.فقط.به.منظور.ارائه.اطالعات.فني.است.و.
نمي.توان.براي.تفسیر.محدوده.حمایت.به.آن.استناد.كرد..

براي. او. اظهارنامه. زماني.كه. تا. اختراع. ثبت. متقاضي. ماده.7-.
ثبت.اختراع.قبول.نشده.است.مي.تواند.آن.را.مسترد.كند..

از. به.دسته.اي. یا. اختراع. به.یک. فقط. باید. اظهارنامه. ماده.8-.

مربوط. مي.دهند. تشكیل. را. كلي. اختراع. یک. كه. مرتبط. اختراعات.

باشد..در.اختراع.كلي.ذكر.نكردن.ارتباط.اجزاء.آن.موجب.بي.اعتباري.

كه. زماني. تا. مي.تواند. متقاضي. نمي.شود.. مربوط. اختراع. گواهینامه.
اظهارنامه.وي.مورد.موافقت.قرار.نگرفته.است.:.

الف-.اظهارنامه.خود.را.اصالح.كند،.مشروط.بر.آن.كه.از.حدود.
اظهارنامه.نخست.تجاوز.نكند..

ب-.آن.را.به.دو.یا.چند.اظهارنامه.تقسیم.كند..اظهارنامه.تقسیمي.

باید.داراي.تاریخ.تقاضاي.اولیه.بوده.و.درصورت.اقتضاء،.مشمول.حق.
تقدم.اظهارنامه.نخستین.است...

طي. خود،. اظهارنامه. با. همراه. مي.تواند. متقاضي. .-9 ماده.

از. حمایت. براي. پاریس. كنوانسیون. در. مقرر. تقدم. اعالمیه.اي.حق.

.1883 مارس. .20( شمسي. هجري. .1261 مورخ. صنعتي. مالكیت.

میالدي.(.و.اصالحات.بعدي.آن.را.درخواست.نماید..حق.تقدم.مي.تواند.

براساس.یک.یا.چند.اظهارنامه.ملي.یا.منطقه.اي.یا.بین.المللي.باشد.

كه.در.هر.كشور.یا.براي.هر.كشور.عضو.كنوانسیون.مذكور.تسلیم.
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شده.است...درصورت.درخواست.حق.تقدم.:.
مدت. ظرف. مي.خواهد. متقاضي. از. صنعتي. مالكیت. اداره. الف-.
ثبت. مرجع. توسط. كه. دهد. ارائه. را. اظهارنامه.اي. رونوشت. معین.،.

اظهارنامه.اي.كه.مبناي.حق.تقدم.است.،.گواهي.شده.باشد..
در. مذكور. حمایت.هاي. تقدم. حق. درخواست. پذیرش. با. ب-.

كنوانسیون.پاریس.شامل.آن.خواهد.بود.
مقررات. و. ماده. این. در. مندرج. شرایط. مراعات. عدم. درصورت. .

مربوط.به.آن.،.اعالمیه.مذكور.كأن.لم.یكن.تلقي.مي.شود..
ماده.10-.بنا.به.درخواست.اداره.مالكیت.صنعتي.،.متقاضي.باید.
و. كرده. تسلیم. خارج. در. كه. را. اختراعي. اظهارنامه. تاریخ. و. شماره.
عیناً.و.ماهیتاً.مربوط.به.اختراع.مذكور.در.اظهارنامه.تسلیم.شده.به.
اداره.مالكیت.صنعتي.است.،.ارائه.دهد..همچنین.با.درخواست.اداره.
مالكیت.صنعتي.متقاضي.باید.مدارك.زیر.را.به.اداره.مذكور.تسلیم.

كند:.
الف-.تصویر.هرگونه.نامه.و.اخطاریه.اي.كه.متقاضي.درمورد.نتایج.
بررسي.هاي.انجام.شده.درخصوص.اظهارنامه.هاي.خارج.دریافت.كرده.

است...
ب-.تصویر.گواهینامه.اختراع.كه.براساس.اظهارنامه.هاي.خارجي.

ثبت.شده.است...
ج-.تصویر.هرگونه.تصمیم.نهایي.مبني.بر.رد.اظهارنامه.خارجي.یا.

رد.ثبت.اختراع.ادعا.شده.در.اظهارنامه.خارجي...
د-.تصویر.هر.تصمیم.نهایي.مبني.بر.بي.اعتباري.گواهینامه.اختراع.

صادر.شده.براساس.اظهارنامه.خارجي...
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تاریخ. همان. را. تقاضا. تاریخ. صنعتي. مالكیت. اداره. .-11 ماده.

دریافت.اظهارنامه.تلقي.خواهد.كرد.مشروط.بر.این.كه.اظهارنامه.در.
زمان.دریافت.،.حاوي.نكات.زیر.باشد:.

الف-.ذكر.صریح.یا.ضمني.این.نكته.كه.ثبت.یک.اختراع.تقاضا.
مي.شود..

ب-.ذكر.نكاتي.كه.شناخت.هویت.متقاضي.را.میسر.مي.كند..
ج-.توصیف.اجمالي.اختراع...

اگر.اداره.مالكیت.صنعتي.تشخیص.دهد.كه.اظهارنامه.در.زمان.

تقاضا.فاقد.شرایط.فوق.بوده.است.،.از.متقاضي.دعوت.خواهد.كرد.تا.

انجام.دهد.و.تاریخ. ابالغ.ظرف.سي.روز.اصالحات.الزم.را. تاریخ. از.

تقاضا.همان.تاریخ.دریافت.اصالحات.مذكور.خواهد.بود.ولي.اگر.در.

مهلت.تعیین.شده.اصالح.صورت.نگیرد،.اظهارنامه.كأن.لم.یكن.تلقي.
خواهد.شد..

ماده.12-.چنانچه.در.اظهارنامه.به.نقشه.هایي.اشاره.شود.كه.در.

متقاضي. از. مالكیت.صنعتي. اداره. است.،. نشده. یا.ضمیمه. درج. آن.

دعوت.مي.كند.تا.نقشه.ها.را.ارائه.دهد..اگر.متقاضي.دعوت.را.اجابت.

تاریخ. مذكور. اداره. نماید،. ارائه. را. اشاره. مورد. نقشه.هاي. و. كرده.

دریافت.نقشه.را.تاریخ.تقاضا.تلقي.خواهد.نمود..درغیر.این.صورت.،.

تاریخ.تقاضا.را.همان.تاریخ.دریافت.اظهارنامه.قید.نموده.و.اشاره.به.
نقشه.ها.را.كأن.لم.یكن.تلقي.خواهد.كرد..

صنعتي. مالكیت. اداره. تقاضا،. تاریخ. قید. از. پس. .-13 ماده.

اظهارنامه.را.از.نظر.انطباق.با.شرایط.مندرج.در.این.قانون.و.آئین.نامه.

آن.،.بررسي.خواهد.كرد.و.در.صورت.تشخیص.انطباق.،.اقدام.الزم.را.
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براي.ثبت.اختراع.انجام.مي.دهد..در.غیر.این.صورت.اظهارنامه.را.رد.
و.مراتب.را.به.متقاضي.ابالغ.مي.كند..

ماده.14-.اداره.مالكیت.صنعتي.پس.از.ثبت.اختراع.باید:.
الف-.درخصوص.ثبت.اختراع.یک.نوبت.آگهي.منتشر.كند..

ب-.گواهینامه.ثبت.اختراع.را.صادر.كند..
ج-.رونوشت.گواهینامه.ثبت.اختراع.را.بایگاني.و.پس.از.دریافت.

هزینه.مقرر،.اصل.آن.را.به.متقاضي.تسلیم.كند..
د-.به.درخواست.دارنده.گواهینامه.اختراع.،.تغییراتي.را.در.مضمون.
و.نقشه.هاي.اختراع.،.به.منظور.تعیین.حدود.حمایت.اعطاء.شده.انجام.
دهد،.مشروط.بر.این.كه.در.نتیجه.این.تغییرات.،.اطالعات.مندرج.در.
گواهینامه.اختراع.از.حدود.اطالعات.مذكور.در.اظهارنامه.اولیه.اي.كه.

اختراع.براساس.آن.ثبت.شده.است.،.تجاوز.نكند..
ماده.15-.حقوق.ناشي.از.گواهینامه.اختراع.به.ترتیب.زیر.است.:.
الف-.بهره.برداري.از.اختراع.ثبت.شده.در.ایران.توسط.اشخاصي.
غیر.از.مالک.اختراع.،.مشروط.به.موافقت.مالک.آن.است...بهره.برداري.

از.اختراع.ثبت.شده.به.شرح.آتي.خواهد.بود:.
1-.درصورتي.كه.اختراع.درخصوص.فرآورده.باشد:.

و. فروش. فروش.،. براي. عرضه. واردات.،. و. صادرات. ساخت.،. اول-.
استفاده.از.فرآورده...

از. استفاده. یا. فروش. فروش.،. براي. عرضه. قصد. به. ذخیره. دوم-.
فرآورده...

2-.درصورتي.كه.موضوع.ثبت.اختراع.فرآیند.باشد:.
اول-.استفاده.از.فرآیند..
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دوم-.انجام.هر.یک.از.موارد.مندرج.در.جزء.)1(.بند.)الف.(.این.

ماده.درخصوص.كاالهایي.كه.مستقیماً.از.طریق.این.فرآیند.به.دست.
مي.آید..

ب-.مالک.مي.تواند.با.رعایت.بند.)ج.(.این.ماده.و.ماده.)17(.علیه.

هر.شخص.كه.بدون.اجازه.او.بهره.برداري.هاي.مندرج.در.بند.)الف.(.

را.انجام.دهد.و.به.حق.مخترع.تعدي.كند.و.یا.عملي.انجام.دهد.كه.

ممكن.است.منجر.به.تعدي.به.حق.مخترع.شود،.به.دادگاه.شكایت.
كند..

ج-.حقوق.ناشي.از.گواهینامه.اختراع.شامل.موارد.زیر.نمي.شود:.
1-.بهره.برداري.از.كاالهایي.كه.توسط.مالک.اختراع.یا.با.توافق.او.

در.بازار.ایران.عرضه.مي.شود..
2-.استفاده.از.وسایل.موضوع.اختراع.در.هواپیماها،.وسائط.نقلیه.
زمیني.یا.كشتي.هاي.سایر.كشورها.كه.به.طور.موقت.یا.تصادفاً.وارد.

حریم.هوایي.،.مرزهاي.زمیني.یا.آب.هاي.كشور.مي.شود..
اختراع. درباره. آزمایشي. اهداف. با. فقط. بهره.برداري.هایي.كه. .-3

ثبت.شده.انجام.مي.شود..
از. قبل. نیت. حسن. با. كه. شخصي. هر. توسط. بهره.برداري. .-4
تقاضاي.ثبت.اختراع.یا.در.مواقعي.كه.حق.تقدم.تقاضا.شده.است.،.
استفاده. اختراع. از. اختراع.،. همان. تقدم. تقاضاي.حق. تاریخ. از. قبل.
مي.كرده.یا.اقدامات.جدي.و.مؤثري.جهت.آماده.شدن.براي.استفاده.

از.آن.در.ایران.به.عمل.مي.آورده.است...
د-.حقوق.استفاده.كننده.قبلي.كه.در.جزء.)4(.بند.)ج.(.این.ماده.
به.همراه. یا. كار. و. یا.كسب. به.همراه.شركت. تنها. است.،. قید.شده.


