باسمٍتعالی
تِ هٌاعثت جؾٌَارُ صٌؼتی هکاًیک،هزکش کارآفزیٌی داًؾگاُ صٌؼتی ؽزیف ،در تاریخ  28تْوي هاُ  92کارگاُ آهَسؽی تحت
ػٌَاى حمَق هالکیت فکزی ،حمَق پتٌت ٍ تجاری عاسی اطالػات تا ّوکاری جؾٌَارُ تزگشار ًوَد.
در اتتذای ایي جلغِ تِ تفاٍتّای ؽاخص تَعؼِی فٌاٍری ٍ ؽاخص تَعؼِ ػلوی پزداختِ ؽذ ٍ تیاى ؽذ کِ ؽاخص
تَعؼِی ػلوی در یک کؾَر تِ تؼذاد هماالت ػلوی تَلیذ ؽذُ در آى کؾَر تغتگی دارد  ،در حالیکِ ؽاخص تَعؼِ فٌاٍری
در یک کؾَر تِ تؼذاد اختزاػات ثثت ؽذُ ٍ ػَاهلی ًظیز آى ٍاتغتِ اعت تٌاتزایي هیتَاى دریافت کِ ؽاخص تَعؼِ فٌاٍری
اس اّویت تیؾتز ٍ تاالتزی ًغثت تِ ؽاخص تَعؼِ ػلوی تزخَردار اعت؛ چَى اس تیي خیل ػظیوی اس هماالت تؼذاد کوی اس
آًْا هٌجز تِ ثثت اختزاع هیؽَد.
در اداهِ تِ تفاٍت تؼزیف ٍاصُّای ًَآٍری ٍ اختزاع پزداختِ ؽذ کِ ًَآٍری اختزاػی اعت کِ هٌجز تِ ایجاد کغة ٍ کار ؽَد.
تؼذ اس اًجام تؼاریف ٍ همذهات هالکیت فکزی ٍ اتؼاد ٍ الغام آى ٍ ؽزایط ثثت اختزاع هَرد تزرعی لزار گزفت کِ WIPO
عاسهاى جْاًی هالکیت فکزی هتَلی آى در دًیاعت.

اقساممالکیتفکری:
-1مالکیتادبیَ،ىری :ایي هالکیت تزای آثار ادتی ٍ ٌّزی اعت هثل کتاب  ،ؽؼز  ،هَعیمی ٍ  ...ایي حك هالکیت ًیاس
تِ ثثت ًذارد یؼٌی ًَیغٌذُ ،ؽاػز ،خَاًٌذُ ٍ  ...تا اًتؾار اثز ٌّزی خَد هالک اثز ؽٌاختِ هیؽَد ٍ اس حمَق هالکیت تزخَردار

اعت تِ لاًًَی کِ اس حك هالکیت صاحة اثز ادتی ٌّ ،زی در تزاتز عزلت دفاع هیکٌذ لاًَى کپی رایت گفتِ هیؽَد.
در ایزاى آثار ادتی ٌّزی کِ تزای اٍلیي تار در ایزاى اًتؾار پیذا کٌٌذ ؽاهل ایي لاًَى خَاٌّذ ؽذ یؼٌی اگز اثزی پیؼ اس اًتؾار
در ایزاى در کؾَر دیگزی اًتؾار پیذا کزدُ تاؽذ ؽاهل ایي لاًَى ًویؽَد.
-2مالکیتصىعتی :ایي ًَع هالکیت تزای اختزاعً ،ؾاى تجاری ،هذلّای هصزفی ٍ طزحّای صٌؼتی اعت .ایي ًَع
هالکیت ًیاس تِ ثثت دارد یؼٌی هالک اختزاع تایذ اختزاع خَد را ًشد عاسهاى هزتَطِ ثثت کٌذ تا لاًَى اس اٍ در تزاتز کپی تزداری
اس اختزاػؼ حوایت کٌذ.
ابعادمالکیتفکری:
-1مالکیتمعىًی :ایي ًَع هالکیت هؾخص کٌٌذُی فزدی کِ اختزاع را اًجام دادُ یا فزدی کِ اثز ٌّزی را ایجاد کزدُ
اعت .ایي ًَع هالکیت لاتل ٍاگذاری تِ دیگزاى ًیغت تِ ػٌَاى هثال ٍلتی فزدی اختزاػی را اًجام دادُ ّزچٌذ کِ ایي اختزاع
را تِ ػٌَاى هحمك یک هَعغِ پضٍّؾی اًجام دادُ تاؽذ ٍ ّشیٌِ آى را هَعغِ پضٍّؾی پزداخت کزدُ تاؽذ اها هالکیت
هؼٌَی آى اختزاع تِ ًام فزد هختزع ثثت هیؽَد ًِ هَعغِ پضٍّؾی.
-2مالکیتمادی :ایي ًَع هالکیت هؾخص هیکٌذ درآهذ ًاؽی اس فزٍػ اختزاع تِ چِ فزد یا عاسهاًی تؼلك دارد تٌاتزایي
هالک هؼٌَی یک اختزاع هیتَاًذ حمیمی (یک فزد) ،حمَلی (یک عاسهاى) یا تزکیثی اس ایي دٍ تاؽذ؛ تِ ػٌَاى هثال اگز
هختزع تِ ػٌَاى هحمك یک هَعغِ پضٍّؾی اختزاع را اًجام دادُ تاؽذ ًام هحمك ٍ هَعغِ ّز دٍ تِ ػٌَاى هالک هادی
هیآیذ ٍ هیشاى عْن ّزکذام تزاعاط تَافك تیي آًْا هؾخص هیؽَد  .ایي ًَع هالکیت لاتل فزٍػ ٍ ٍاگذاری اعت.
مصادیقمالکیتصىعتی:
 - 1مدلَایمصرفی :در ایي ًَع اس هالکیت صٌؼتی هیتَاًین یک هذل هصزفی را ثثت کٌین؛ هثل در تاسکي لَطی
ًَؽاتِ (ایي ًَع اس هالکیت صٌؼتی در ایزاى اهکاى ثثت ًذارد)
 - 2طرحَایصىعتی :در ایي ًَع اس هالکیت صٌؼتی هیتَاى یک طزح صٌؼتی را ثثت کزد؛ هثال طزح صٌؼتی ظاّز
یک خَدرٍ یا طزح صٌؼتی تطزی ًَؽاتِ  .تا ثثت طزح صٌؼتی ّز فزد یا ؽزکتی کِ ایي طزح را کپی کٌذ طثك
لاًَى هؾوَل جزیوِ خَاّذ ؽذ.
 - 3وشانتجاری :در ایي ًَع اس هالکیت صٌؼتی هیتَاى ًؾاى تجاری یک ؽزکت را ثثت کزد تا ثثت ًؾاى تجاری
آى ًؾاى تزای ّویؾِ در اًحصار ؽزکت ثثت کٌٌذُ خَاّذ تَد ٍ ّیچ ؽزکت دیگزی حك اعتفادُ اس آى را ًخَاّذ
داؽت.

 - 4وشانمبداجغرافیایی :در ایي ًَع هالکیت صٌؼتی هیتَاى ًام یک هحصَل را ّوزاُ تا ًام یک هٌطمِ
جغزافیایی ثثت کزد؛ هثال پغتِ رفغٌجاى  ،خزهای تن.

درادامٍبٍبرخیازشرایطيقًاویهمُمدرزمیىٍثبتاختراعاشارٌشد:
تزای ثثت یک اختزاع تایذ پیؼ اس اًتؾار آى در لالة یک همالِ ػلوی الذام کٌین :
 ثثت اختزاع فمط در کؾَری کِ اختزاع ثثت ؽذُ اػتثار دارد؛ تِ ػثارت دیگز هختزع فمط در کؾَری کِ اختزاع خَدرا ثثت کزدُ هَرد حوایت لاًَى لزار هیگیزد ٍ اگز در کؾَر دیگزی اختزاع اٍ کپی ؽَد لاًَى حوایتی اس هختزع ًخَاّذ
کزد تٌاتزایي هختزع تایذ اختزاع خَد را در توام کؾَرّایی کِ فکز هیکٌذ هوکي اعت ایي اختزاع هَرد اعتفادُ لزار
گیزد ،ثثت کٌذ تا در صَرت کپی تزداری هَرد حوایت لاًَى تاؽذ .
 دٍ رُ ٍجَد دارد رٍػ اٍل ایي اعت کِ در ّز کؾَر تِ صَرت جذاگاًِ تزای ثثت الذام کٌین اها در رٍػ دٍمهیتَاًین اس هشیت کٌَاًغیَى  PCTاعتفادُ کٌین کِ تِ ها اجاسُی ثثت در  148کؾَر جْاى را هیدّذ  .اگز اس ایي
رٍػ اعتفادُ کٌین فمط یک تار فزم ثثت اختزاع را پز هیکٌین ٍ در لغوت هزتَطِ ًام کؾَرّایی کِ لصذ دارین
اختزاع را در آًْا ثثت کٌین اًتخاب هیکٌین؛ در صَرتیکِ در رٍػ اٍل تایذ تزای ّز کؾَر یک فزم جذاگاًِ تِ ستاى
رعوی آى کؾَر پز هیکزدین ٍلی در ّز دٍ صَرت تزای ثثت اختزاع تایذ ّشیٌِّای ثثت اختزاع در ّز کؾَر را تِ
صَرت هجشا پزداخت کٌین کِ ایي ّشیٌِ در کؾَرّای هختلف هتغیز اعت.

 حك ثثت اس سهاى ثثت تِ هذت  20عال دارای اػتثار اعت ،تِ ایي هؼٌی کِ لاًَى تِ هذت  20عال اس تاریخ ثثت اسهختزع در تزاتز کپیتزداری حوایت هیکٌذ ٍ تؼذ اس ایي هذت کپیتزداری اس اختزاع هٌغ لاًًَی ًذارد.
فرآیىدثبتاختراع:
تزای ثثت اختزاع تایذ تِ عایت  ip.ssaa.irهزاجؼِ کٌین  .کلیِ هزاحل فزایٌذ ثثت اختزاع تِ صَرت الکتزًٍیکی صَرت
هیگیزد .هْوتزیي هزحلِ در ایي فزآیٌذ پز کزدى تزگِ اختزاع اعت  .ایي تزگِ ؽاهل دٍ لغوت فٌی ٍ حمَلی اعت در لغوت
فٌی هختزع تِ ؽزح اختزاػی کِ اًجام دادُ هیپزداسد  .در لغوت حمَلی کِ تِ آى ادػا ًاهِ ًیش هیگَیٌذ هختزع ادػاّای
خَد را در هَرد اختزاع هیًَیغذ؛ ایي لغوت هْنتزیي لغوت اختزاع اعت ٍ لغوتی اعت کِ در صَرت ؽکایت تِ هزاجغ
لضایی لاضی آى را هَرد تزرعی لزار هیدّذ ،در لغوت ادػا هختزع تایذ عِ هَرد سیز را تیاٍرد.
 - 1اجشا ٍ ػٌاصز طزاحی
 - 2تکٌیک عاخت
 - 3کارتزدّا
پظ اس پز کزدى فزم درخَاعت ٍ تکویل هزاحل یک کذ درخَاعت تِ فزد درخَاعت دٌّذُ تزای ثثت اختزاع دادُ هیؽَد ٍ
فزد هیتَاًذ اس طزیك ّویي کذ هزاحل ثثت را پیگیزی کٌذ.
هزاحل ثثت در ایزاى حذاکثز  6هاُ سهاى هی تزد ٍ در حذٍد ّ 500شار تَهاى ّشیٌِ خَاّذ داؽت.

