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خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  سایر  است  بدیهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  این  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ 
تری  پایین  کاربردی  و  آزمونی  اهمیت  درجه  از  ندارد  وجود  نشانه ای 

نسبت به سایر مواد قرار دارند.

	 	 	

راهنما



سخن ناشر

از  یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی کشور، گروه زیادی از دانشجویان 
از  پس  که  دانشجویانی  است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم 
تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 
به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده های حقوق، 
مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، 
در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که طی سالیان متمادی 
کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. این 
پربار و  به مجموعه های  نیاز مبرم دانش پژوهان  در حالی است که 
تدوین  ترتیب ضرورت  این  به  است.  انکار  قابل  غیر  امری  سودمند، 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته 
و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. کتاب هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
نویسنده،  ناشر و  نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد توجه و لحاظ  با 
عنوان  به  چتردانش  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار 
مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. 
این موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و 
با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید 
که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. 
ارائه  با  بتواند  مسیر  این  در  که  است  امیدوار  دانش  چتر  انتشارات 

خدمات درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

																	فرزاد	دانشور 	 	 	
																								مدیر	مسئول	انتشارات	چتر	دانش 	 	
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قانون ثبت اختراعات ، 
طرح هاي صنعتي  و عالئم تجاري

مصوب 1386/08/07

فصل اول: اختراعات 

- فرد یا  است که براي اولين بار 
- افراد

 ماده 1- اختراع نتیجه فکر 

 حل مي نماید.

 را ارائه مي کند و 
- فرآیند یا 

- فرآورده هاي خاص
 -

 

- حرفه 
- فن 

- فناوري 
- صنعت و 

- مانند آن ها

- مشکلي را در یک 

 باشد. 
- حاوي ابتکار جدید و 
- داراي کاربرد صنعتي

 ماده 2- اختراعي قابل ثبت است که 
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- فن یا  قبلي وجود نداشته 
- صنعت

ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در 

- معلوم و  نباشد و از نظر 
- آشکار

و براي دارنده مهارت عادي در فن مذکور 

صنعتي ، اختراعي کاربردي محسوب مي شود

- ساخت یا  باشد. مراد از صنعت ، معنای
- استفاده

که در رشته اي از صنعت قابل 

 نیز مي شود. 

- صنایع دستي 
- کشاورزي 

- ماهیگیري و 
- خدمات

گسترده آن است و شامل مواردي نظیر 

 ماده 3- گواهینامه اختراع سندي است که اداره مالکيت صنعتي 

- براي حمایت از اختراع صادر مي کند و 
- دارنده آن مي تواند از حقوق انحصاري بهره مند شود. 

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

- کشفیات 
- نظریه هاي علمي 

- روش هاي ریاضي و 
- آثار هنري 

الف- 
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- طرح ها و 
- قواعد یا

- تجاري و 
- سایر فعالیت هاي ذهني و 

- اجتماعي 
- روش هاي انجام کار 

ب- 

- روش هاي تشخیص و 
- انسان یا 

- حیوان 
- معالجه بیماري هاي  ج- 

این بند شامل فرآورده هاي منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در 
روش هاي مزبور نمي شود. 

- منابع ژنتیک و 
- اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و 

- همچنین فرآیندهاي بیولوژیک تولید آن ها
د- 

ه- آنچه قباًل در فنون و صنایع پیش بیني شده باشد.

- فن یا  قبلي عبارت است از هر چیزي که در نقطه اي از جهان از طریق  
- صنعت



۹ فصل اول: اختراعات

- قبل از تقاضا و 
- یا در موارد حق تقدم ناشي 

از اظهارنامه ثبت اختراع    

- کتبي یا 
- شفاهي

- انتشار 

یا از طریق استفاده عملي و یا 
- هر طریق دیگر

افشاء شده باشد. 
درصورتي که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا 
در موارد مقتضي قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، 

مانع ثبت نخواهد بود. 

 باشد. 
- موازین شرعي یا 

- نظم عمومي و 
- اخالق  حسنه

و- اختراعاتي که بهره برداري از آن ها خالف 

- چگونگي ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و  به 
- نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده

 ماده 5- 

شرح زیر است : 
الف- حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد. 

ب- اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي کرده باشند، حقوق ناشي 
از اختراع مشترکًا به آنان تعلق مي گیرد. 

- دو یا  مستقل از دیگري اختراع واحدي کرده باشند 
- چند نفر

ج- هرگاه 




