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 مقدمه : 

یکی از زیرساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های 

است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم « حقوق مالکیت فکری»باشد، توجه به  داناییدانش بنیان در عصر 

های تجاری، علمی، ادبی و هنری ها و محصوالت فکری در زمینهحقوقی نوینی است که از فعالیت

مقرراتی است که از  حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و

قیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود اثرات ناشی از فکر، خال

 .به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید

مجال ، مبتکر گرامی : از آنجا که این دفترچه به منظور ارائه خدمات ثبت طرح صنعتی تهیه شده است

ل گستردگی اطالعات وجود ندارد لذا سعی شده است جهت بیان کلیه قوانین مرتبط با این حوزه بدلی

جلوگیری از سردرگمی متقاضیان در این دفترچه،  ابتدا قوانین اصلی و اهمیت ثبت طرح صنعتی  و 

 ،در انتها در بخش ضمیمهمرکز به متقاضیان گرامی ارائه شود. پس از آن روش کار و خدمات این 

 .ای صنعتی بیان شده استحوزه طرح هاطالعات مهم و تکمیلی در 

 

 . شما می توانید مدارك خود را از سه طریق زیر به این مرکز تحویل نمایید

  طرح صنعتیاز طریق سامانه ثبت  www.taksabt.ir مدارك را ارسال نمایید . 

  از طریق رایانامه info@taksabt.com 

 به صورت حضوری به این مرکز تحویل دهید. 

 

  

http://www.taksabt.ir/
http://www.taksabt.ir/
mailto:info@taksabt.com
mailto:info@taksabt.com
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 معرفی :

 در دانشکده فنی شهید محمد منتظری 88سال  مرکز تحقیقات کارآفرین ) تدبیرگران کارآفن صنعت ( از

 مالکیت فکری زمینه، فعالیت خود را در و صنعتگران کشور مخترعین مشهد با هدف حمایت از پژوهشگران،

گذشت دو سال با استفاده از کادری متعهد و پس از آغاز نمود و )ثبت اختراع، طرح صنعتی و عالئم تجاری( 

. این مجموعه در سال شددر سطح کشور شناخته  در این حوزهمجرب به عنوان مرجع ارائه خدمات تخصصی 

فعالیت خود را   83640ماره جتماعی خراسان رضوی به شبا مجوز رسمی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه ا 91

گسترش داده و در راستای تکمیل  فناوری کارآفرینی و تجاری سازیزمینه، مالکیت فکری، به صورت جامع در 

 چرخه نوآوری فعالیت می نماید.

 برخی از افتخارات مرکز :

  اره ثبت ر ) پیش از سایت اددر کشو طرح صنعتیراه اندازی اولین و بزرگترین سامانه اینترنتی ثبت

 ( طرح صنعتی

 و پژوهشگر در کشور طراح 15000مشاوره به بیش از  ارائه 

  و عالمت تجاری طرح صنعتینده اختراع، پرو 500کارگزار بیش از 

  اختراع 350بیش از  اسنادتدوین و نگارش تخصصی 

 مجموعه های  و و عالئم تجاری( به طرح صنعتی، ثبت اختراع) ارائه خدمات مشاوره مالکیت فکری

گاه آزاد مشهد، دانشگاه صنعت بزرگ صنعتی و دانشگاهی از جمله: دانشگاه فردوسی مشهد، دانش

، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیروگاه حرارتی تبریز، دانشگاه نفت

اه فنی و حرفه تحصیالت تکمیلی کرمان، شرکت خرمان دارو، دانشگاه یاسوج، دانشگاه شیراز، دانشگ

 . . . گلریزان طب، تجهیزات پزشکی آرین وخیام الکتریک، ظریف گاز و صنعتی ای، شرکت 
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 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مشاور و کارگزار حقوق مالکیت فکری 

و فناوری  سازمان بسیج علمی، پژوهشیدانشگاه آزاد اسالمی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 

 سپاه امام رضا مشهد

  دبیرخانه نظام ایده پردازی شهرداری مشهد ) سامانه ایده شهر ( پیاده سازیطراحی و 

  (94-92عضو اتاق فکر کلینیک صنعت و جامعه دانشگاه آزاد مشهد ) سال 

 کمیته پژوهشی دانشکده فنی مشهد و کارگزار مالکیت فکری مسئول دبیرخانه  

  نهمین و دهمین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان رضوی ،  )فن بازار(طراحی و برگزاری نمایشگاه

 باحضور مخترعین و کارآفرینان 

 برگزاری رویداد فن آفرینی دانشکده فنی مشهد 

  برگزاری همایش کشوری سه روزه ارزشگذاری ، تجاری سازی و انتقال فناوری با همکاری سازمان

 ی و صنعتی ایران پژوهش های علم

 دانشگاه شهید بهشتی ،  برگزاری کارگاه ها و همایشهای مالکیت فکری در سطح استان و کشور (

پارک علم و فناوری پردیس ، دانشکده فنی مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه علوم پزشکی 

 گناباد و.... (

 ینه مالکیت فکریراه اندازی اولین تلفن هوشمند مشاوره تلفنی سراسری در زم 

 ای اوج به منظور سناریو سازی مشاور گروه مستندساز شبکه تلویزیونی افق و سازمان هنری رسانه

 (94- 93وم سرزمین نخبگان )آبمانماه سری د

 فروم ( ایران انجمن تخصصی مالکیت فکری طراحی و تاسیس ( 
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کار و طرف قرارداد هک افتخار همراهی ب       ا آنها را داریم.ربخی از مراکز هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن تحقیق و توسعه خراسان

 ماهان تدبیر پارت

خراسان رضوی ربرت کانون کارآفرینان  
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چیست؟ طرح صنعتی
 

 آیا می دانستید اگر طرح جدیدی برای محصوالت تولیدی خود ایجاد کرده اید قبل از افشا باید ثبت

 نمائید؟

 آیا می دانستید اگر بسته بندی منحصر به فردی ابداع کرده اید قبل از افشا باید آنرا ثبت نمائید؟

حقوق  ادبیاتدر زبان معمول، طرح صنننعتی معموال به شننکل و  اهر کلی یک کاال اشنناره دارد اما در 

ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته  شکل و  صیات مربوط به  صو صنعتی خ مالکیت فکری طرح 

در یک کاال به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کاالی خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت 

 :بنابراین به عنوان یک قاعده کلی، طرح صنعتی متشکل است از .کندمی 

 بعدی مانند شکل یک کاالویژگی های سه  -1

 ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کاال -2

 ترکیبی از موارد فوق -3

پس هر تغیینر در شنکل  ناهر ینا ننوع بسنته بنندی کنه باعنن زیبنا شندن محصنول تولیندی شنما 

 بهتنر افشنا، از قبنل گنردد منی کنننده مصنر  بنرای گردید و ینا باعنن جنذابیت محصنوالت شنما 

جلننوگیری اسننتفاده رقبننای خننارجی و داخلننی در بازارهننای هنند   ءسننو از تننا نمایینند ثبننت اسننت

واردات ینک محصنول کنه تقلیندی از  ازبنا ثبنت طنرح صننعتی شنما منی توانیند بنه راحتنی نمایید. 

 ، جلوگیری نمایید.طرح تولیدی ثبت شده شما است
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 چند نموهن طرح صنعتی

 

 

 

 

 

 بر روی درب لپ تاپ طراحی شده است.یک نمونه طرح که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندلی راحتی
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  نمونه های دیگر از طرح صنعتی
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تی دایره وسیعی از محصوالت صنعتی، خانگی ، اداری، ورزشی، صنایع دستی، اسباب بازی، عطرح صن

مبلمان اداری، لوازم برقی، خودرو و قطعات آن، ابزار های فنی و پزشنننکی بهداشنننتی، اقالم لوکس، 

تزئینی، منسننوجات، فرش و لباگ گرفته تا  رو  آشنننزخانه و پالسننتیکی و حتی بسننته بندی طی  

قانون ثبت اختراعات،  20ماده طبق محصوالت نیز در حوزه طرح صنعتی می باشد. از اینرو  وسیعی از

صوب  صنعتی عالئم تجاری م سه  1386طرح های  شکل  هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه 

صنعتی یا محصول  شکل یک فرآورده  بعدی یا خطوط، رنگها و یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا 

 ستی را تغییر دهد طرح صنعتی است.از صنایع د

صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ضمن طرح  شکل  اهری مشمول حمایت از  در 

شود شاره . این قانون نمی  صول ا شکل و  اهر کلی یک مح صنعتی معموالً به  به تعبیری دیگر طرح 

زیبایی آن تحت حمایت قانون  دارد و ویژگی های فنی یا عملکردی آن بدون در نظر گرفتن ماهیت

 .نمی باشد
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 چرا طرح اهی صنعتی باید حمایت شوند؟    

ست که کاال را خوشایند و جذاب می نمایاند و لذا به ارزش تجاری و قابلیت  صنعتی آن چیزی ا طرح 

. فروش یک محصننول می افزاید و حتی ممکن اسننت علت منحصننر به فرد فروش محصننوالت باشنند

صنننعتی از طریق ثبت آن در مراجع ثبت صننورت می گیرد و به موجب آن مالک از ایت از طرح حم

حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیر مجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالن برخوردار می شود. 

 .این امر از نظر تجاری کاری بس مهم است و توانایی رقابت و کسب و کار را بهبود می بخشد

الننک یننک طرح کمننک می کننند تننا اطمینننان یننابنند کننه می تواننند در اثر این امر، همچنین بننه منن

در ثبت  مدیک نظام کارآمی یابد.  باز کرده، صر  قبال که را ای سرمایه خود طرح انحصاری فروش

حمایت از طر ح ها و ابتکارات شخصی، منفعت مصر  کننده و بطور عام افکار عمومی را نیز در پی  و

در اثر رسنننمیت یافتن کار ثبت، زمینه رقابت سنننالم، صنننداقت در تجارت،  می آورد. به این دلیل که

برانگیختن و تشویق ابتکارات، بخصوص در عرصه زیبانمایی، گسترش می یابد. حمایت از طرح های 

سنتی را به  ستی و هنرهای  صنایع د صنعتی و نیز  صنعتی تقویت قوة ابتکار در بخش های تولیدی و 

تصننادی کمک می کند و این امر موجب می شننود تا بخش های مذکور در همراه داشننته، به رشنند اق

  .فعالیت های تجاری و صادرات تولیدات ملی مشارکت نمایند
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 طراحو  مواد قرارداد فی ما بین مرکز نوآوری تک

سنرده می شود. خیانت در  مرکز نوآوری تکبه  طراحامانتیست که از جانب طرح صنعتی اطالعات  - 1 ماده

مو   به تامین امنیت مدارك و مستندات  مرکز نوآوری تکامانت امری نابخشودنی و امکان ناپذیر است. 

 و تضمین می کند از طریق این مرکز هیچ گونه سهل انگاری صورت نخواهد گرفت.بوده طراح 

نوآوری تک ره ثبت و یا مرکز به اداطراح هیچ نیازی به مراجعه مستقیم  در روند ثبت طرح صنعتی - 2 ماده

 نبوده و به صورت پستی و اینترنتی مدارك رد و بدل خواهد شد.

 مراجعه حضوری بال مانع است. - 1 تبصره

عهده  ... بسته به انتخاب نوع خدمات بر ا هارنامه واسناد،  اعم از  طرح صنعتیه مدارك ثبت تهی - 3 ماده

 این قرارداد (  5ه ) اشاره شده در ماد و یا کارشناسان مجموعه خواهد بود. طراح

مالکین مبلغی شخصیت حقیقی یا حقوقی بسته به  طرح صنعتیاز سوی اداره ثبت  طرحدر صورت رد  - 4 ماده

 این قرارداد ( 5شود. ) توضیحات بیشتر در ماده  عودت داده میطراح تومان به  300.000 – 200.000بین 

 طبق جدول زیر خواهد بود. طرح صنعتیانتخاب و پرداخت تعرفه خدمات ثبت  - 5 ماده
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 خدمت
 شرح خدمات ارایه شده

 
 تعرفه مالکین /طراح 
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پس از امور اداری حضوری به اداره ثبت طرح صنعتی در این خدمت کلیه  -

 2گواهینامه )  تشکیل پرونده، درج آگهی و دریافت ، جهتطرح تایید

 مرحله مراجعه ( توسط وکیل رسمی دادگستری انجام خواهد شد.

هزینه های واریز قانونی به ادارات مربوطه )روزنامه رسمی، ثبت اظهارنامه و حق  -

 الثبت طرح صنعتی و ...( بر عهده مالک پرونده می باشد.

 ت 440.000 حقیقی/ حقوقی

 و 
ره

او
ش

م
م 
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ان
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ر ا
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ی
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در این خدمت مراحل اداری حضوری و غیر حضوری در ادارات -

مربوطه به استثناء مرجع علمی توسط وکیل رسمی دادگستری 

 پیگیری خواهد شد.

در صورت رد طرح از سوی اداره و عدم صدور وکالت نامه  -

ت برای  300.000ت برای اشخاص حقیقی /  200.000 مبلغ 

 عودت داده می شود.اشخاص حقوقی از این تعرفه 

هزینه های واریز قانونی به ادارات مربوطه )روزنامه رسمی،  -

ثبت اظهارنامه و حق الثبت طرح صنعتی و ...( بر عهده مالک 

 پرونده می باشد.

پنل کاربری تشکیل پرونده  taksabt.irبرای شما در سایت -

می شود و از طریق آن ضمن دریافت مشاوره و ارتباط با 

و مسئول پرونده ، جزئیات روند پیشرفت پرونده را به  کارشناس

سه طریق پنل کاربری ، ایمیل و پیامک به اطالع شما می 

 رسانیم.

 حقیقی

 
 ت 820.000

موسسات ، حقوقی )

 (و...شرکت ها 
 ت 920.000
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ر این خدمت شما از راهنمایی و مشاوره کارشناس به د-

بهرمند  طرح صنعتیمنظور تکمیل  و رفع نواقص مدارک 

) در صورت بهرمندی از خدمت انجام امور  خواهید شد.

 (درصد تخفیف ارائه خواهد شد. 50اداری ، این خدمت با 

ر صورتیکه شما تنها از این خدمت بهرمند شوید د -

 ، جهت انجام اسنادوه بر مشاوره تکمیل مشاوران ما عال

 مراحل اداری ، شما را راهنمایی خواهند کرد.

 ت 120.000

ی 
فن

ه 
ش

 نق
یه

ته
ی

عت
صن

ح 
طر

 

شما توسط  طرح صنعتیدر این خدمت نقشه فنی 

 کارشناس مطابق قوانین و با نرم افزار فنی تهیه می گردد.

که برای آنها از سوی اداره  پرونده هاییاین خدمت به -

صادر شده  "ابالغیه اخطار رفع نقص  " طرح صنعتیثبت 

 است نیز ارائه می گردد.

، تعرفه دقیق طرح های صنعتیبا توجه به متفاوت بودن  -

این خدمت پس از بررسی اولیه )رایگان( توسط کارشناس 

 اعالم می گردد.

150.000 - 600.000 

 ت

ی 
سان

ع ر
ال

اط

ژه 
وی

راه
هم

 

در این خدمت گزارش مرحله به مرحله پیشرفت پرونده ، 

عالوه بر روال معمول از طریق تماس تلفنی به شما اطالع 

 رسانی خواهد شد .

 ت 40.000

ر 
راب

ی ب
کپ

ه 
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ت ن
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در
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نگ
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ه 
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 طرح صنعتیبا توجه به اینکه تنها یک نسخه از گواهینامه 

طرح ارائه به شرکای چاپ می شود ، این نسخه جهت 

تقدیم می گردد و عالوه بر آن این نسخه می تواند  صنعتی

 به شما در حفظ و نگهداری نسخه اصلی کمک نماید.

ت به ازای هر  10.000

 نسخه

شده و حمایت از آن منوط به واریز اقساط حق الثبت ساله صادر  15 طرح صنعتیگواهینامه ثبت  - 6 ماده

 .ساالنه پرونده می باشد

به عهده طراح توسط و تصاویر تهیه شده عواقب و مسئولیت ناشی از تنظیم نادرست متون توصی   - 7 ماده

 وی خواهد بود.
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 :مرکز نوآوری تکمزایای استفاده از خدمات 

  شما از نظر حقوقی دارای اهمیت است، کارشناسان ماطرح صنعتی اسناد مشاوره تخصصی: با توجه به اینکه ،

 راهنمایی خواهند کرد. طرح صنعتیو مدارك مورد نیاز اسناد را تا تنظیم هر چه بهتر 

  ضوری به اداره ثبت صنعتی عدم مراجعه ح شی از مراحل ثبت تهرانطرح  ضر بخ : باتوجه به اینکه در حال حا

ه نیاز به مراجعه مرتب 3الی  2متوسط  طوربدالیل مختل  به صورت اینترنتی صورت می گیرد،  بهطرح صنعتی 

ی، صدور و تحویل دریافت روزنامه رسم -2 تشکیل پرونده -1می باشد )طرح صنعتی حضوری به اداره ثبت 

 (گواهینامه طرح صنعتی

  توسط وکیل رسمی دادگستری طرح صنعتیانجام امور اداری ثبت 

 استفاده بهینه از زمان 

  ارائه مشاوره در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور حمایت از فعالیتها و محصوالت فکری شما 
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 :مرکز نوآوری تکدر  طرح صنعتیفرایند ثبت  نحوه انجام 
 www.taksabt.ir ارسال مدارك به سامانه ،ه راهنما و قوانین مربوطهمطالعه دفترچ -1

پنل کاربری اختصاصی تشکیل خواهد شد و  طرح صنعتی: با ارسال مدارك، برای شما در سامانه ثبت  1 تبصره

 ، نتیجه بررسی و ا هارنظر کارشناگ برای شما ارسال خواهد شد. ساعت 48 ر  مدت حداکثر 

 ا هارنظر کارشناگ مطابق با  خدمات تعرفه واریز  -2

طرح سننامانه ثبت ز طریق ا شننده اصننالح مدارك ارسننال و ها رهنمود طبق طرح صنننعتیاسننناد  صواقن رفع  -3

 صنعتی

 پاسخ بررسی کارشناگ اداره طرح صنعتی دریافتانجام فرایند اداری و  -4

، امضاء اصل وکالتنامه، طراح نشانی در پیشتاز پست طریق از وکالتنامه : دریافتصورت تایید شدن طرحدر  -5

 از طریق پست پیشتاز مرکز نوآوری تکارسال وکالتنامه به 

 طرح صنعتی ثبت گواهینامه دریافت -6

  

http://www.taksabt.ir/
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 طرح های صنعتیجستجوی 

، جدید بودن ط ح در دنیا مر با لللد، به  من مناب  ط ح صلللن  رثبت اصلللتر ت یر  للل   با توجه به اینکه 

 م  ب ی  ه در ادامه م  فر  ده اند می وانید از جدید بودن ط ح خود اطمینان حاصل نمایید.

 است  ه ثبت  ده اند.ط ح هایر الزم به ذ   است  ه تمامر آر یو های موجود فقط  امل 

 

 ثبت شده در ایرانطرح های صنعتی جستجوی 

صن  ر ب ای جس جوی اسناد  صن  ر موتور جس جوی ثبت  ده در ای ان مر توانید از ط ح های  ط ح های 

بلله ننلللللانللر  طلل ح صلللللنلل لل للراداره ثللبللت  – لله تللوسلللللط اللایللمللاه اداره  للل مللا للکللیللت ملل للنللوی 

(http://ip.ssaa.ir/Design/Search.aspx.راه اندازی  ده، اس فاده نمائید ) 

مر با د.  ما  نمایش توصیف و تصاوی  ط ح صن  ر ،ط ح صن  رنک ه قابل توجه در ایر موتور جس جوی 

صن  رمی وانید جهت جس جوی  ضوع  ط ح  صن  رمورد نظ ، ب خر از  تمات  تیدی م بو  به مو را در  ط ح 

 بفنارید. د مه جس جو را وارد نمائید و سپس "ط ح صن  رعنوان "قسمت 

در ایر دی ابیس وجود دارد. ب ای رسلللیدن به  ط ح صلللن  رنک ه: سللله حا ت مف تف ب ای جسللل جو عنوان 

صن  ردر عنوان "ن یجه مطتوب در جس جو، گزینه  نابه عبارت وارد  ده وجود دا  ه با د.ط ح  را   "، م

 ان فاب نمایید.

 و یا  للماره ااهارنامه ط ح صللن  رهمچنیر در فیتد های دیم  مر توانید با در اخ یار دا لل ر  للماره ثبت 

 ( دس  سر دا  ه با ید.)در صورت ق ار دا  ر در دی ابیس ط ح صن  رمس قیما به اطالعات آن 

ثبت  للده به روز  ط ح های صللن  رد با ق ار گی ی اسللنا ط ح صللن  رایر دی ابیس دائما توسللط اداره ثبت 

ق ار  موتور جس جوثبت  ده هنوز در ایر  ط ح های صن  رود. بناب ایر ممکر است ب خر از رسانر مین

 نم ف ه با د.
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 ثبت شده در خارج از ایران طرح های صنعتیجستجوی 

سناد  س جوی ا س جوی م فاوتر ب ای ج صن  رموتورهای ج سطح بیر ا متل وجود دارد  ه ب خر از  ط ح  در 

 Google آنها هزینه دا للل ه و ب خر رایمان هسللل ند. یکر از ا  ط فدارت یر موتورهای جسللل جوی ا نت 

Patent Search ، ست سند  مر با د  ه بزرگ  یر مزیت آن  ه باعث محبوبیت آن نیز  ده ا محیط  ارب  ا

 آن است.

بت  لده در خار  از ای ان به  ل ح زی  مر با لند.  لما مر توانید از ث ط ح های صلن  ردی ابیس اسلناد  

 ثبت  ده در خار  از  نور اس فاده نمایید. ط ح های صن  رط یق دو سایت زی  ب ای جس جوی 

  

 لآم یکا و ارواا از ط یق دی ا بیس گوگ ط ح های صن  رسامانه جس حوی 

  آم یکا و ارواا ط ح های صن  رسامانه جس حوی آنالیر و رایمان 

 

س جوی خود، از  تید واژه های مف تف و  تیدی  سیدن به ن یجه مطتوب در ج توجه دا  ه با ید  ه ب ای ر

  نور ممکر است م فاوت با د.در ه  اس فاده نمایید. الزم به ذ   است  ه  تید واژه 

 

  

http://www.google.com/patents
http://www.freepatentsonline.com/
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 سواالت متداول – 1پیوست 

 حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی را بوجود می آورد؟ 

و جلوگیری از  انحصاری استفاده حق از آن مالک هرگاه یک طرح صنعتی ثبت شود مورد حمایت قرار خواهد گرفت، 

نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود. این حق سایرین را از ساخت، عرضه ، واردات، 

ست منع  شده ا صولی که طرح در آن بکار رفته یا در آن گنجانده  قانون  28نماید. ماده می صادرات یا فروش هر مح

صنعتی و عالئم تج شده را ثبت اختراعات، طرح های  صنعتی ثبت  شیوه عملکرد ، میزان واقعی حمایت از طرح  اری 

 . تعیین نموده است

این حقوق را  1386قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، عالئم و نام های تجاری مصوب  28ماده ) 

 :اینچنین بر می شمرد

اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن  بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط -الف 

 . است

خت ، فروش و وارد کردن اقالم حاوی آن طرح سا: از است عبارت شده ثبت صنعتی طرح یک از برداری بهره  -ب

 . صنعتی

مذکور در بند )ب(این ماده را  افعال او موافقت بدون که شخصی علیه تواند می شده، ثبت صنعتی طرح مالک  -ج

 (.انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید

صنعتی  بعنوان مثال:  ست. آن را در اداره مالکیت  شما، مبلی را با طرحی ابتکاری طراحی کرده ا شرکت  فرض کنید 

برای مبلی با طرح مزبور حق استفاده انحصاری بدست آورده است. این به آن معنی است به ثبت رسانده و در نتیجه 

شما مبلی را با همان طرح یا طرحی که  شوید یکی از رقبای  ساخته یا اکه اگر متوجه  ست را  شما ا ساً عین طرح  سا

یری کنید و جبران وارد می کند و می فروشددد، قادر خواهید بود اسددتفاده از طرح تان توسددط شددخص مزبور جلوگ

 تقاضا نمایید. را خسارات 
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ساخت   سط رقیبان تان جلوگیری کنید ولی می توانید از  صوالت رقابتی تو بنابراین ، با اینکه نمی توانید از تولید مح

 محصوالتی که عین کاالهای شما هستند و از خالقیت شما سوء استفاده می کنند جلوگیری نمایید.

 ح صنعتی قابل ثبت است؟چه طرح هایی بعنوان طر

باشد یک طرح در صورتی جدید محسوب خواهد شد که عین آن قبل از تاریخ تسلیم یا  "جدید"طرح باید  -1

 تقاضانامه ثبت در دسترس عموم نباشد.

ل محسوب می شود که بطور مستقل توسط طراح پدیده آمده یباشد. یک طرح در صورتی اص "اصیل"طرح باید  -2

 باشد و کپی یا تقلیدی از طرح های موجود نباشد. 

طرح باید شخصیت فردی داشته باشد. یعنی تأثیر کلی که طرح بر کاربر آگاه بوجود می آورد با تأثیر کلی که طرح  -3

 بوجود می آورند، تفاوت داشته باشد. های قبلی که قباًل در دسترس عموم قرار گرفته اید بر آن کاربر

 

 چه طرح هایی تحت حمایت قانون طرح های صنعتی قرار ندارند؟ 

 طرحهایی که جدید یا اصیل نباشند -1

 طرحهایی که قبل از تسلیم اظهارنامه در هر نقطه ای از جهان افشا شده باشند. -2

 و اخالق حسنه باشند.طرحهایی که بهره برداری از آنها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی  -3

 طرحهایی که حاوی نمادها یا نشانه های رسمی باشند. -4

 طرحهایی که درنتیجه عملکردفنی بدون تغییر ظاهری ایجاد شوند. -5

 طرحهایی که نتوان آنرا جای دیگری ساخت -6

 طرحهایی که شکل ثابت ندارند -7

 قسمتی از یک طرح که به تنهایی مفهومی ندارد -8

 عت وجود دارندطرح هایی که عیناً در طبی -9
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 اشکال هندسی -10

 طرح هایی که به الکتریسیته وابسته هستند -11

 

 مدت حمایت از طرح صنعتی چقدر می باشد؟

توان برای دو دوره مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می

د نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدی

شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد می

 شد. 

 چه کسی می تواند تقاضای ثبت طرح صنعتی نماید؟

قرارداد استخدام یا فروش به کارفرمای او بطوریکه شخصی که طرح را بوجود آورده است یا اگر وی به موجب یک 

تعلق پیدا کرده باشد. می تواند ثبت طرح را تقاضا کند. متقاضی می تواند یک شخص حقیقی )مثاًل یک طراح( یا 

یک شخص حقوقی )مثاًل یک شرکت( باشد. در هر مورد دو صورت، تقاضانامه ثبت را می توان بطور مستقیم یا از 

ید. اگر شما متقاضی خارجی هستید ممکن است مجبور شوید تقاضانامه خود را توسط وکیلی طریق وکیل تسلیم نما

 تسلیم کنید.

 بود؟ خواهد برخوردار صنعتی طرح حقوق از کسی چه 

پدید آورنده یک طرح، یعنی طراح، معموالً اولین مالک طرح است مگر اینکه موارد و شرائط خاص وجود داشته 

شخصی که در استخدام کارفرما است طرحی را طبق شرائط مندرج در قرارداد استخدام پدید باشند. برای مثال، اگر 

آورده باشد، یعنی طی ساعات کاری در داخل شرکت و بعنوان بخشی از وظایف خود در شرکت اینکار را انجام داده 

ی کتبی باید منتقل شود. اگر باشد، طرح )و حقوق مربوط( به کارفرما تعلق خواهد داشت یا از طریق انتقالنامه رسم
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طرح توسط یک طراح خارج از شرکت طبق قرار داد تهیه شده باشد. حقوق مربوط به آن عموماً به شرکتی تعلق 

خواهد داشت که طرح را سفارش داده است، در اینگونه موارد، چنین تلقی می شود که طرح برای استفاده شخصی 

ست و در نتیجه شخص مزبور مالک آن است. با مشخص کردن دقیق تولید شده است که طرح را سفارش داده ا

مسائل مربوط به مالکیت در قرارداد اصلی که با طراح منعقد می شود می توان از سوء تفاهم های آتی جلوگیری کرد. 

همچنین باید به خاطر داشته باشید که طراح محصول می تواند درخصوص ترسیمات طرح اصلی بطور خودکار از حق 

کپی رایت برخوردار شود و این موضوع نیز باید در قرارداد ذکر شود. باید توضیح داده شود که به قانون ایران برای 

یک طرح دو نوع حق وجود دارد. یکی حق مادی و دیگری حق معنوی اولی قابل نقل و انتقال یا خرید و فروش می 

اشد و طراح یک طرح الی ابد شخص خاص است اما مالک باشد اما دومی قابل نقل و انتقال یا خرید و فروش نمی ب

 می تواند بوسیله نقل و انتقال عوض شود.

به اشخاص ثالن تفویض را آیا می توان اجازه بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده   

 کنید؟

( به شخص منافع یک طرح ثبت شده طی تشریفات خاص قابل واگذاری می باشد. هنگامی که مالک طرح )اجازه دهنده

ثالث )اجازه گیرنده( اجازه می دهد از طرح صنعتی خود برای هر منظوری که طرفین در مورد آن به توافق رسیده اند 

استفاده کند، اجازه بهره برداری به این شخص تفویض می شود. در چنین موارد، قرارداد اجازه بهره برداری عمومًا ، 

 حدود موافقت نامه در آن به صراحت قید می شود.بین دو طرف امضاء می شود و شرائط و 

قراردادهای بهره برداری اغلب در خصوص کشورهائی که گیرنده اجازه می تواند در آنها از طرح استفاده کند، مدت 

قرارداد و نوع کاالهائی که طرح می تواند برای آنها بکار رود محدودیت هائی راشامل می شوند. به منظور تفویض اجازه 

بهره برداری از طرح درکشورهای خارجی باید قبالً طرح خود را در کشورهای موردنظر ثبت یا حداقل تقاضانامه ثبت 

 آن را تسلیم کرده باشید.
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از طریق قرارداد اجازه بهره برداری کسب و کار شما را ، تفویض اختیار به سایرین برای استفاده از طرح صنعتی شما 

د و وسیله ای معمول برای استفاده از حق انحصاری یک شرکت یمد مضاعف داشته باشقادر خواهد کرد منبع درآ

 درخصوص طرح های صنعتی آن است.

موافقت نامه های اجازه بهره برداری از طرح های صنعتی اغلب در موافقت نامه های جامع تر بهره برداری گنجانده می 

 صری آن( را دربر می گیرند.شوند که تمام جوانب یک محصول )یعنی نه فقط عناصر ب

 مهلت ارفاق چیست؟

 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است: 4استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هد ماده :  قانون  26طبق ماده 

  باشد؛ شده انجام متقاضی قبلی حقذی یا ثالث اشخاص استفاده سوء نتیجه در یا دلیل به افشاء -1

رسمی باشد که در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این  نمایشگاه یک در شرکت نتیجه در افشاء -2

ربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه نمایشگاه را که به تأیید مسئوالن ذی

 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. 30مذکور به نمایش گذاشته شده است، ظرف 

شود و یا صالح داخلی تشکیل میاست که توسط دولت یا ادارات ذینمایشگاه رسمی نمایشگاهی از منظور – تبصره

المللی برگزار صالح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بینتوسط دولت یا اشخاص ذی

های گیربط نمایشگاه رسمی باید به تأیید نمایندگردد. در فرض اخیر گواهی مسؤوالن ذیمی

 جمهوری اسالمی ایران رسیده باشد.
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نسخه برداری یا نقض حق چگونه می توانید حقوق طرح های صنعتی  ،در صورت تقلید

 خود را اعمال کنید؟

اجرای حقوق مالکیت صنعتی ممکن است موضوعی پیچیده باشد. باید به خاطر داشته باشید که مسئولیت اصلی 

تقلیدکنندگان یا نقض کنندگان حقوق طرح های صنعتی به عهده مالک آن است. به شناسائی و اقدام قانونی علیه 

عبارت دیگر، شما مسئول هستید تا براستفاده از طرح خود در بازار نظارت کنید، تقلید کنندگان یا جعل کنندگان را 

 شناسائی کنید و تصمیم بگیرید چگونه و چه زمان علیه آنها اقدام قانونی انجام دهید.

رگاه متوجه شدید نقض حق انجام می گیرد، می توانید بعنوان گام اول اخطاریه ای ارسال کنید و نقض کننده حق ه

را از تناقض احتمالی بین طرح او و حقوق انحصاری شما مطلع کنید. اگر نقض حق ادامه یافت، شاید الزم باشد علیه 

   نقض کننده از طریق مراجع قضائی اقدام و شکایت نمایید.

به منظور جلوگیری از واردات کاالهای ناقض حق، از طریق مقامات گمرکی راهکارهای الزم در اختیار مالک طرح 

 قرارداده می شوند.

 عملی مرتکب عمد و علم با که شددخصددی هر تجاری عالئم و صددنعتی های طرح اختراعات، ثبت قانون  61طبق ماده

شود، مجرم 47طبق ماده ) یا آید شمار به حقوق نقض( 40) و( 28) ،(15)مواد طبق که شود ( عمل غیرقانونی تلقی 

سارت به پرداخت جزای نقدی از ده شناخته ( ریال تا پنجاه میلیون 10.000.000میلیون )شده و عالوه بر جبران خ

 شود.آنها محکوم می (ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دو50.000.000)
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 خدمات ارایه شده توسط مرکز نوآوری تک – 2پیوست 

 خدمات مالکیت فکری 

 اختراع .1

 مشاوره حقوق مالکیت فکری .1.1

 تدوین تخصصی اسناد اختراع .1.2

 ( search patentجستجو اختراع)  .1.3

 کارگزاری امور ثبت اختراع .1.4

 طرح صنعتی .2

 تهیه نقشه فنی  .2.1

 کارگزاری امور ثبت طرح صنعتی  .2.2

 عالمت تجاری نام و .3

 طراحی عالمت .3.1

 کارگزاری امور ثبت عالمت تجاری  .3.2

 خدمات کارآفرینی و تجاری سازی فناوری
 

 کارآفرینی .1
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 تجاری سازی فناوری .2

 ارزش گذاری فناوری .2.1

 انتقال فناوری .2.2

 و عرضه فناوری در بازار دارایی های فکری ایرانمشاوره  .2.3

 تامین سرمایه  .2.4
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 ثبت اثر ادبی و هنری
 

 ادبی و هنر مشاوره و کارگزاری ثبت آثار

 مشاوره و کارگزاری دعاوی حقوق مالکیت فکری 
 

 در زمینه نقض حق انحصاری اختراعو کارشناسی مشاوره  .1
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