ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت در اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺳﺎل  1337ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در ﺧـﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ
درآﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎل  1377ه.ش زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ) (Wipoرا ﭘﺪﯾﺪ آورد .در ﺳﺎل  1380ه.ش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ واﯾﭙﻮ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﻘﺮ واﯾﭙﻮ ﮐﻪ در
ﺳﺎل 1970م .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ،در ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺋﯿﺲ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان در واﯾﭙﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋـﺎت ﻧﯿـﺰ در اداره ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺧﺘﺮاع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ،اﺧﺘﺮاع ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮآوردهای ﺧـﺎص
را اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ را در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ،ﻓﻦ ،ﻓﻨﺎوری ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺣﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
روشﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع
ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد:
 -1روش اﻇﻬﺎری )اﻋﻼﻣﯽ(:
در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ،ادﻋﺎی ﺛﺒﺖ ﻣﺨﺘـﺮع
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺤﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.
 -2روش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ:
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺛﺒـﺖ ﺿـﻤﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺮاع را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻـﺤﺖ و ﺳـﻘﻢ ادﻋـﺎ را ﻣـﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ روش ﻧﺨﺴﺖ ،اﻋﻼﻣﯽ )اﻇﻬﺎری( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺸﺎﻧﯽ اداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت :ﺗﻬﺮان -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ – ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺮزاﺣﺴﻨﯽ ﭘﻼک
 22٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﻣﻼک و اﺳﻨﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮداﻣﺎد -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣـﺪرس
)ﺗﻠﻔﻦ  ،(22268917-9 :اﺳﺖ  .ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻓﻘﻂ در اداره ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻓﻌﻼً در ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او اراﯾﻪ ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻮر ﺛﺒﺖ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻞ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣـﺪارک ﺷـﻮد .در ﺣﻘـﻮق اﯾـﺮان
ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  20ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ در ورﻗﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺮاع ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺮاع ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ و دارای ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺘﮑـﺎر ﺟﺪﯾـﺪ ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﻦ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای دارﻧﺪه ﻣﻬﺎرت ﻋﺎدی در ﻓﻦ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﻌﻠﻮم و آﺷﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ
و از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در رﺷﺘﻪای از ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺮاع ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
-1
-2
-3
-4
-5

ﻃﺮحﻫﺎ ،ﻗﻮاﻋﺪ و روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﺠﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺸﻔﯿﺎت و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
روشﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان) .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﺧﺘـﺮاع و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در روشﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد(.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﯿﮏ و اﺟﺰاء در ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ.
آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً در ﻓﻨﻮن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻦ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻋﻤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﯾﺎ در ﻣﻮارد ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻧﺎﺷﯽ از اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ،اﻓﺸﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 -6اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ
 -1اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع :از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوش اوراق واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﯿـﻪ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -2ﺷﺮح و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺧﺘﺮاع :ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت و ذﮐﺮ اﺟﺰاء و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻮرد ادﻋـﺎی ﻣﺨﺘـﺮع و ﻓﺮآﯾﻨـﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎرﮐﺮد اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3ادﻋﺎ و ﺧﻼﺻﻪ اﺧﺘﺮاع :ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺛﺒﺖ اﺧﺘـﺮاع را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -4ﻧﻘﺸﻪ اﺧﺘﺮاع :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ادﻋﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،اراﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻨﯽ و ﮔﻮﯾﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺮع )ﯾﺎ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ(
 -6وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺴﺘﺮی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﻄﻌﺎت  A4ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮔـﺮدد و ذﯾـﻞ ﮐﻠﯿـﻪ
اوراق اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺮح و ﺗﻮﺻﯿﻒ ادﻋﺎ ،ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﻘﺸﻪ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺨﺘﺮع ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ
 -1اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع :از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوش اوراق واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد.
 -2ﺷﺮح و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺧﺘﺮاع :ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت و ذﮐﺮ اﺟﺰاء و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ادﻋـﺎی ﻣﺨﺘـﺮع و ﻓﺮاﯾﻨـﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3ادﻋﺎ و ﺧﻼﺻﻪ اﺧﺘﺮاع :ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺛﺒﺖ اﺧﺘـﺮاع را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -4ﻧﻘﺸﻪ اﺧﺘﺮاع :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ادﻋﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪای ﺑﺎﺷﺪ ،اراﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻨﯽ و ﮔﻮﯾﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -5ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز در ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺧﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ
 -6ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺧﺼﻮص اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء
ﻣﺠﺎز
 -7وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺴﺘﺮی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ
 -8اراﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺗﻮﺟﻪ  :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﻄﻌﺎت  A4ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و درﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔـﺮدد و ذﯾـﻞ ﮐﻠﯿـﻪ
اوراق اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺮح و ﺗﻮﺻﯿﻒ ادﻋﺎ ،ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﻘﺸﻪ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺨﺘﺮع ﯾﺎ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و اراﯾﻪ ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاع ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد درﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘـﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺗﻮﺳﻂ آن اداره ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ روﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع
و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺮر ،اﺻﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  19ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺧﺘﺮاع ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ ،ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ
اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر درﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از اﺧﺘﺮاع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک اﻋـﻼم
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎﻫﻮی اﺧﺘﺮاع
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻋﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒـﺖ
ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان ،در اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﺧﺘﺮاع ،ﻣﻘﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را در ﻣﻮرد اﺧﺘﺮاﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد .ﺑـﺪﯾﻦﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻤﯿﺘـﻪای ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
»ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺑﺪاﻋﺎت و اﺧﺘﺮاﻋﺎت« در اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎﻫﻮی اﺧﺘﺮاع
ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارای اﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از اﺧـﺬ
اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح )داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ و ادارات ﮐﻞ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن(
ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان -ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی -ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﮑﻨﺪری -روﺑﺮوی ﭘﺎرک اوﺳـﺘﺎ -
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ .ﻻزم ﺑـﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﺎﻫﻮی و ﻋﻠﻤـﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪ،ه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎﻫﻮی اﺧﺘﺮاع
 -1ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع )ﺻﺎدره از اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ(
 -2اراﯾﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﺮاع از ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح )ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ و ادارات ﮐﻞ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،درﻣـﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾـﺎ
ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن(.
 -3ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺘﺮع و اﺧﺘﺮاع و اراﯾﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ در ﻓﺮم

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻣﺪارک ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﺎن اراﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎﻫﻮی اﺧﺘﺮاع ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘـﺎدن
روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﭘﺲ از  45روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع در آن زﻣﺎن ﮐﺎن ﻟﻢ
ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت اراﯾﻪ ﻣﺪارک در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﻣﺠﺪداً در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﺧﺘﺮاع در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺮع اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺑﯿـﺸﺘﺮی در زﻣﻨﯿـﻪ اﺧﺘـﺮاع
اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ وی ﮐﺘﺒﺎً اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻇـﺮف ﻣـﺪت  30روز ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ و اراﯾـﻪ ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﭘﺮوﻧﺪه از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اراﯾﻪ ﻣـﺪارک ﭘـﺲ از زﻣـﺎن
ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺠﺪداً در ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎﻫﻮی اﺧﺘﺮاع )ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ( ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﻨﺪه اﻋـﻼم
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
ﺗﺎرﯾﺦ درج در ﺳﺎﯾﺖ87/2/10 :

