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تعاریف دارائی های فکری و حوزه شمول

مثالهایی از مصادیق دارائی های فکری

مسیرهای حفاظت از دارائی های فکری

قلمرو و مصادیق دارائی های فکری و نحوه حمایت

مقدمه و اهمیت دارائی های فکری
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قالب شده به نوآوری

، سوئیسJURA، کوه 1941یک صبح زیبای تابستانی در •
•GEORGE De Mestalیک مهندس کوهنورد، پیاده روی و شکار با سگش ،
به شلوار و موهای بدن سگ چسبیده بود(cocklebur) در برگشت، گلهای زردینه •
.مستال دوباره به طبیعت بازگشت و گاها را چید و زیر میکروسکوب نگاه کرد•
سر هر گل شامل هزاران قالب و پارچه لباس و بدن حیوان با پشم های لطیف•
ایده تجاری برای تهیه وسیله ای برای چسباندن: ذهن خالق مستال•
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VELCRO
متولد شد1959در 

:ترکیب هجای اول کلمه فرانسوی قالب و حلقه•
•Velours  وCrochet :VELCRO

یک شرکت چند ملیتی.Velcro industry N.Vامروزه •
مبتی بر فناوری و پیشرفته ترین تامین کننده •
اتصاالت حلقه و قالب برای مصارف متنوع شغلی•
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تحقیق و توسعه

ظاهری ساده اما فناوری پیچیده، •

لذا مقلدان سودای تقلید داشتند•

سال طول کشید تا با همکاری شرکت های نساجی فرانسوی8•

.این چفت و بست ساخته شد•

طراحی با دو نوار پارچه ای•

(یکی شامل هزاران قالب و یکی شامل هزاران حلقه)•

کیلوگرم وزن80توانایی نگهداری : این چسب•

باال به دلیل مقاومت: ابتدای کار با پنبه و سپس با نایلون ساخته شد•
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پتنت
در 1957مستال میدانست در صورت ثبت نکردن اختراعش کپی می شود لذا در •

.گرنت شد1959سوئیس درخواست ثبت پتنت داد که در 
کردلکن مدام در جنس و شکل  حلقه ها نوآوری می. پتنت اولیه منقضی شده است•
PCTفایلینگ 134حدود 2010در •

(برای مواد نانوکربنPCTیک2010اکتبر )•
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عالمت تجاری

Velcroتمرکز بیشتر مستال روی عالمت پس از انقضای پتنت •

و حفاظت از طریق سیسیتم مادریدUSثبت عالمت در بازارهای  بزرگ خود مانند •

تالش . دندبا توجه به اینکه پس از انقضا پتنت شرکت های زیادی محصول را تولید کر•

به نام ژنریکVELCROمستال برای جلوگیری از تبدیل 

نام شرکت است و نه محصولVELCRO: تبلیغات، کمپین ها، بازارها •
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تجاری سازی و اعطای مجوز بهره برداری

آغاز تولید انبوه: پس از اتمام تحقیقات و تولید اولیه•

زمان تحقیق و توسعه طوالنی شد•

ساخت ماشین آالت جدید برای تضمین عملکرد یکنواخت تولید•

ایجاد شعب دیگر در بلژیک، آلمان، ایتالیا، سوئد و انگلستان•

دالر در هفته60درآمد هفتگی : بازاریابی و باور پذیری مشتری کم بود•

VELOK(LTD)قرارداد الیسنس با شرکت کانادایی : 1957در سال •

حق انحصاری تولید، فروش در نیمکره غربی، آسیا و اقیانوسیه•

قرار دادVELCROتمام دارائی فکری فعلی و آتی را در اختیار VELOKدر مقابل •
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تجاری سازی و اعطای مجوز بهره برداری
ت گلفنمایشگاه مد و به نمایش گذاشتن محصوالت از پوشک بچه تا ک: 1959در •
لم و غذا در نمایشگاه محصوالت فضایی ناسا، تجهیزاتی برای نگهداری ق: 1960در •

و تجهیزات
میلیون دالر10فروش جهانی بیش از : 1967در •
.VELCRO Industries B.Vادغام دو شرکت و تشکیل : 1960اواخر دهه •

کلیه حقوق اختراع متعلق به مستال•
ایجاد تنوع در رنگ و جنس•
(نوآوری مداوم برای مشتری پسند و شیکتر کردن)•
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نتایج در کسب و کار

ل دالر در هفته به یک شرکت بین المللی تبدی60ولکرو با تکیه بر پتنت خود از درآمد •
. شد

میلیون دالر درآمد93: 1988در •
تمرکز برعالمت تجاری : بعد از انقضای پتنت•
میلیون دالری داشت298سالگی شرکت درآمد 50در : 2008در •
.کنجکاوی از یک میکروسکوپ شروع شد•

تمحصوالت ولکرو با یک صدا خاص باز می شود که امضای محصوالت این شرکت اس•
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:  انقالب صنعتی اول

–ماشین بخار 

نساجی و فوالد

:  انقالب صنعتی دوم

-1870برق و نفت 

1950

انقالب صنعتی سوم 

عصر کامپیوتر

1965-2010

انقالب صنعتی 

:چهارم سیستم 

های مجازی 

منطقه ای:اقتصاد
و منابع ذغال سنگ: منبع ثروت

طبیعی
کارگر عادی 

ایمنطقه ای، ناحیه: اقتصاد

نفت و گاز: منبع ثروت

کارگر عادی

جهانی: اقتصاد

دانش: منبع ثروت

نیروی متخصص

جهانی: اقتصاد

نوآوری: منبع ثروت

نیروی متخصص

سرمایه ؟تغیر مفهوم 



12

انواع دارایی ها

دارایی های پولی:

.پول، اعتبار، وام و غیره

دارایی های فیزیکی:

.زمین، ساختمان، کاال، موجودی انبار و غیره

دارایی های فکری  :

طرح هر نوع دارایی غیرفیزیکی دیگر همچون دانش فنی، بانک اطالعات تجاری، ایده ها،

.های صنعتی و غیره

هزینه های سرمایه نامحسوس، قابلیت مالکیت پذیری و بازتولید آسان، بعد از یکبار خلق

.بازتولید قابل صرف نظر است
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دانش کاالی عمومی

دانش، اقتصاد بی وزن، اطالعات، دیجیتال یا خدمات•

دارائی های نامحسوس زمین، نیروی کار، سرمایه، : شاخص های تولید •

(دانش)

(یا خدمات)دانش به عنوان اطالعات مفید •

«کاالی عمومی»اطالعات به عنوان یک •

اطالعات به عنوان دارائی•
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دانش پایه کارائی: محوریت دانش 

Capital 

Labour 

Knowledge 

Capital

Labour

Knowledge

Capital

Labour

Knowledge

دوره پیش از صنعتی شدن دوره صنعتی

اقتصاد دانش بنیان
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جابجایی نسبت دارائی ها

دارایی های نا ملموس•
مالکیت فکری•

اعتبار•

(نیروی انسانی)مهارت •
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نسبت دارایی های محسوس و نامحسوس شرکتهای امریکایی

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1982 2000

Intangible assets

Physical assets
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فعالیت های مرتبط با زنجیره مالکیت فکری

نوآوری 
(Innovation)

تجاری سازی 
(Commercialization)

حفاظت 
(Protection)

اعمال حق 
(Enforcement)

(Creation)خلق

زندگی بهتر
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نظام پتنت     دیروز     و      امروز
Senate of Venice, 1474

• "Any person in this city who makes any new and ingenious 

contrivance, not made heretofore in our dominion, shall, as soon as it 

is perfected so that it can be used and exercised, give notice of the 

same to our State Judicial Office, it being forbidden up to 10 years for 

any other person in any territory of ours to make a contrivance in the 

form and resemblance thereof".
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تاریخچه حمایت قانونی از دارایی های فکری

فکرىمالکیتوهاداراییازالمللیبینحمایتبهنیازاحساس•

تراعاتاخالمللیبیننمایشگاهدرشرکتازخارجیدهندگانارایهامتناع•

بهرهوسرقتازترسعلتبه،1873سالدروینشهردرابداعاتو

کشورهادیگردرشاناندیشهوفکرازتجاریبرداری

هبکمکجهتالمللی،بینعهدنامهاولینانعقادپاریس،در1883سال•

کشورهادیگردرشانذهنیهایخالقیتازحمایتدرکشوریکمردم



20

اصول پایه ای کنوانسیون پاریس

ورهای هر عضو کنوانسیون پاریس باید با مردم کش

یشان دیگر عضو به گونه ای رفتار کند که حقوق ا

.کمتر از مردم کشور خودشان نباشد

اصل رفتار ملی 
اصل استقالل کشورها در اعطای حق 

(چه برای پتنت و چه عالئم تجاری)

اصل استقالل

ثبت موقت
واردات موازی
ذکر نام مخترع

...

Common Rules»قوانین مشترک 

رهایکشوازیکیدرمتقاضییکاگر
دهکرثبتراخودفکریدارائیعضو
سایردردیگرماه12تاباشد

داردثبتاولویتعضوکشورهای

اصل حق تقدم 
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(Intellectual Property)دارایی فکری 

: WIPOتعریف برگرفته از 

اشاره به خلق آثار فکری، از قبیل اختراعات، کارهای هنری و ادبی، طرح ها، نشانه ها، نام ها و 

.  قرار گیرندبهره برداری تجاری تصاویری دارد که میتوانند مورد 

آثار دارایی فکری توسط قانون های مختلف مورد حمایت و حفاظت قرار می گیرد و این امر مالک این

.را قادر می سازند تا بهره برداری تجاری یا اعتباری از آنچه خلق کرده اند داشته باشند
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پتنت به عنوان یک قرارداد اجتماعی
حقوق مالکیت فکری در حقیقت ایجاد

.است( جامعه)تعادلی بین حقوق نوآور و عموم مردم 

افشاء
دارائی فکری

دریافت
حقوق انحصاری

درخواست پتنت
جامعه
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نقش نظام مالکیت فکری
نظام مالکیت فکری با هدف پرورش و ایجاد محیطی برای

.رشد و توسعه خالقیت و نوآوری ایجاد شده است
نقش مالکیت فکری به عنوان دارائی ناملموس

فناورانههاینوآوریتشویق

فناوریدرگذاریسرمایهورقابتتشویق

فناورانههایتوسعهآخرینازاطالعاتتامین

فناوریانتقالبهبودوارتقا
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بسته ای از حقوق انحصاری

حقوق اقتصادی
کردنکپییابازتولید

عمومبرایتوزیع

ترجمهواقتباس

فروشقابلیت

خریدقابلیت

اجارهقابلیت

وثیقهقابلیت

واگذاریقابلیت

**(معنوی)حقوق اخالقی 

حق اصالت

حق امانت

ت اما حقوق اخالقی قابل انتقال نیس

ممکن است رد شود

نمایی؛ به عنوان مثال آثار سی: به طور کلی تنها به انواع خاصی از آثار اعمال می شود *
.آثار موسیقی، یا برنامه های کامپیوتری
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دو نکته مهم در مالکیت فکری 

ان از حق ممانعت دیگر: رایت و حقوق مرتبط کپی 1)

زوما این آثار ل. بازآفرینی و انتشار آثار حفاظت شده

یان باید در یکی از مظاهر تعریف شده در کپی رایت ب

.عینی شده باشد

از ( بیحق سل)حق ممانعت دیگران : مالکیت صنعتی2)

بهره برداری از دارائی های محافظت شده، این موارد

.شامل ایده صرف نمی شود
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فکریقلمرو مالکیت 

حقوق آثار ادبی و هنری

(Copy Right)

(: ادبی)آثار نوشتاری •

داستان، شعر، مقاله، 

، نمایشنامه، فیلم، ترجمه

اقتباس، موسیقی

طرح، نقاشی، : آثار هنری•

عکس، مجسمه، معماری

نرم افزار های رایانه ای، •

پایگاه داده ها

اجرای آثار ادبی و هنری•

تهیه و نشر آثار•

حقوق مالکیت صنعتی

(Industrial Property)

 Trade)اسرار تجاری و علمی •

& Know-How Secrets)

 Patent)حق انحصاری اختراع •

For Inventions)

 Industrial)طرح های صنعتی •

Designs)

 & Marks)عالئم و نشانه ها •

Indications)

نشان های جغرافیایی•

(Geographical Indication)

ریحقوق مربوط به سایر دارائیهای فک

(Related Rights)

حقوق مرتبط با کپی •

ر مثل اجرا، بازنش)رایت 

....(و 

و دانش سنتی، فلکلور•

منابع ژنتیك

آدرس های اینترنتی•

مدار های مجتمع •

الکترونیك

نام اشخاص معروف•
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کپی رایت

حقوق اعطا شده به پدید آورندگان برای کارهای ادبی و هنری

 آثار قابل حمایت  :

ای کتاب ها؛ روزنامه ها؛ برنامه های کامپیوتری؛ پایگاه داده ها؛ فیلم ها، آهنگ ه

ه های موسیقی؛ نقاشی؛ عکس ها؛ مجسمه سازی؛ معماری؛ آگهی ها؛ نقشه ها و نقش

فنی؛

 (ثبت برای بهره برداری تجاری)بدون الزام به  ثبت

 سال پس از مرگ پدید آورنده محافظت می شود50به طور کلی

مقداری همپوشانی بین قوانین کپی رایت و طرح صنعتی
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آثار ادبی

فیلم

نمایش

موسیقی

آثار صوتی

آثار هنری

آثار کپی رایت
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(1348)قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 

دون در و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید ب"پدیدآورنده"از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند -1ماده 
.اطالق می شود"اثر"نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته 

:اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است-2 ماده •

.کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری-1•

.شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد-2•

اثر سمعی و بصیری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از-3•

.رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد•

.اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد-4•

جسمی که به هر نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر ت-5•
.طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد

(.مجسمه) هر گونه پیکره -6•

.اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان-7•

.اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد-8•

.اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم-9•

.یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد( فولکلور) اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه -10•

.اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد-11•

.هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد-12•
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حقوق مرتبط چیست

سه نوع حقوق مرتبط

اجراحقوق

بازیگران•

نوازندگان•

خوانندگان•

اجراکلیطوربه•

هنریآثارکنندگان

ارآثتولیدکنندگانحقوق

(فونوگراف)صوتی

یسیاکاستدرشدهضبط

غیرهودی

رسانههایسازمانحقوق

ورادیوهایدربرنامهای

هایرسانهوتلوزیون

پادکستمثلاینترنتی
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حفاظت از اختراعات

اری متقاضی برای داشتن حقوق انحص( : گواهی ثبت اختراع)ایده محوری اعطای پتنت •

ت می درخواسدولتبه ( توصیف)درقبال افشاء همه اطالعات اختراع در مستندات پتنت 

(سال20حداکثر . )دهد

.درخواست شودمحصول یا فرآیند پتنت می تواند برای •

داشته صنعتی جدید بودن، گام ابتکاری و قابلیت کاربرداختراعات قابل پتنت باید شرایط •

.باشند

حق تقدم•

اولویت با تسلیم اظهارنامه•
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تعاریف

محصول یا فرآیندی که راه جدید انجام کاری را ارائه یا راه حل : ( Invention)اختراع 

.فنی جدیدی را برای مشکلی خاص پیشنهاد می کند

ت ، پتن(بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری): ( Patent)گواهی ثبت اختراع

یله یک اداره سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و براساس درخواست متقاضی بوس

قانونی و صادر می شود و حمایت( یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور)دولتی 

ه صاحب یک اختراع را ب( تولید، استفاده وفروش و جلوگیری از واردات)اختیار بهره برداری 

.اعطا می نماید( سال20معموالً حداکثر )آن در محدوده زمانی خاصی 
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ادامه-تعاریف 
ک مخترع به فردی اطالق می گردد که یک روش جدید، وسیله یا شکل جدیدی از ی( : Inventor)مخترع 

.محصول و یا دیگر ابزار آالت مفید را خلق کند

در قوانین پتنت، در ایاالت متحده، مالک اختراع به فرد یا افرادی( : Applicant, Assignee)مالک 

. اطالق می گردد که در ادعاهای یک ابداع قابل پتنت سهمی داشته باشد

و رویه قضایی آن تعریف مشخص و صریحی از ( EPC)در برخی ساختار های قانونی مانند کنوانسیون پتنت اروپا 

ه کشور تعریف مخترع حتی ممکن است در خود کشور های اتحادیه اروپا از یک کشور ب. مخترع آورده نشده است

.به طور کل مخترع به عنوان یکی از ضوابط اصلی در قانون پتنت اروپا نیست. دیگر متفاوت باشد

(  Applicant, Assignee)کسی است که حقوق معنوی به او مترتب می شود در حالیکه مالک ( Inventor)مخترع 

.کسی است که حقوق مادی  بر او مترتب می شود
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قابلیت کاربرد صنعتی 
(Industrial Applicability)

 ر استفاده عملی و تولید دقابلیت

صنعت

 اگر اختراع یک فرآورده یا

بخشی از آن است، باید ساخت آن

.در صنعت میسر باشد

ی اگر اختراع یک فرآیند یا بخش

از آن است، باید انجام آن و 

.داستفاده از آن در عمل میسر باش

 توجیه اقتصادی جزء شرایط

سازی در اختراع نیست، تنها پیاده

.صنعت کافیست

گام ابتکاری

(Inventive Step)

توجهقابلارتقاء

بدیهیغیر

توجهقابلمزیت

مشکلحل

سادهحلیراه

غیر بدیهی )گام ابتکاری 

-Inventive Step (Non(:بودن

Obviousness)not obvious 

to a person skilled in the 

art

جدید بودن

(Novelty)

 سابقه در دانش و زمینه فنی بدون

 Not in Prior ArtorState of)قبلی 

Art)

 نسبی(Relative)

 محلی(Local)

 مطلق(Absolute)

 مخلوط(Mixed)

Systems

 اولویت با تشکیل پرونده(First to 

File)

 اولویت با اختراع(First to Invent)

 اولویت با انتشار(First to Publish)

Grace Period

3
4
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 افشاء کافی(Sufficiency of Disclosure)

حق امتیاز در قبال افشای جزئیات

 پیاده سازی توسط شخص ماهر(Skill in Art)

 حداقل یک مثال عملی(Embodiment  )

 شفافیت(Clarity)

 واحد بودن(Unity)

3
5
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اختراعات-فصل اول 

.می نمایدلحآنهامانندوصنعتفناوری ،فن ،حرفه ،دریکرامشکلیومی کندارائهراخاصفرآورده اییافرآیندباراولینبرایکهاستافرادیافردفکرنتیجهاختراع-1ماده

عادیمهارتدارندهبرایونداشتهوجودقبلیصنعتیافندرکهآنچهازاستعبارتجدیدابتکار.باشدصنعتیکاربرددارایوجدیدابتکارحاویکهاستثبتقابلاختراعی-2ماده

واستآنستردهگمعنایصنعت ،ازمراد.باشداستفادهیاساختقابلصنعتازرشته ایدرکهمی شودمحسوبکاربردیاختراعیصنعتی ،نظرازونباشدآشکارومعلوممذکورفندر

.می شودنیزخدماتوماهیگیریکشاورزی ،صنایع دستی ،نظیرمواردیشامل

.شودبهره مندانحصاریحقوقازمی تواندآندارندهومی کندصادراختراعازحمایتبرایصنعتیمالکیتادارهکهاستسندیاختراعگواهینامه-3ماده

:است خارجاختراعازحمایتحیطهاززیرموارد-4ماده

.هنری آثاروریاضیروشهایعلمی ،نظریه هایکشفیات ،-الف

.اجتماعی وذهنیفعالیتهایسایروتجاریکارانجامروشهاییاقواعدوطرحها-ب

.حیوان یاانسانبیماریهایمعالجهوتشخیصروشهای-ج

.نمی شودمزبورروشهایدراستفادهموردواختراعتعریفبامنطبقفرآورده هایشاملبنداین

.آنهاتولیدبیولوژیکفرآیندهایهمچنینوآنهادهندهتشکیلژنتیکاجزاءوژنتیکمنابع-د

.باشدشدهپیش بینیصنایعوفنوندرقبالًآنچه-هـ

ازناشیتقدمحقوارددرمیاوتقاضاازقبلدیگر،هرطریقیاوعملیاستفادهازطریقیاشفاهییاکتبیانتشارازطریقجهانازنقطه ایدرکهچیزیهرازاستعبارتقبلیصنعتیافن

.باشدشدهافشاءاختراع ،ثبتاظهارنامه

.بودنخواهدثبتمانعباشد،گرفتهصورتاختراعتقدمحقتاریخازقبلمقتضیدرمواردیاتقاضاتاریخازقبلماهششمدتظرفاختراعافشاءکهدرصورتی

.باشداخالق حسنهوعمومینظمیاشرعیموازینخالفآنهاازبهره برداریکهاختراعاتی-و
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پتنت
قوطی های حلقه  ای: مثال

بهرهمجوزنوشابهقوطیهردرپنییک1/10ازایدرکوالکوکابهراسیستممخترع

دادبرداری

امتیازحقبرروزدرانگلیسپوند148000مخترعاختراع،ایناعتبارمدتطولدر

!!!کرددریافت
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اسرار تجاری چیست؟

اطالعاتی که•

در دامنه اطالعات عمومی نیست و به راحتی قابل شناسایی و کشف نیست•

ترس برای اینکه اطالعات در دس( بالفعل یا بالقوه)دارای ارزش کسب و کار، تجاری یا اقتصادی •

عموم نیست

به دالیل منطقی و تجاری ارزش حفط اطالعات وجود دارد•

(مالک باید گامهای منطقی را برای حفظ محرمانگی آن طی کند  مثال توافقنامه محرمانگی•

عمر نامحدود، این اطالعات در حیطه دانش عمومی قرار نخواهند گرفت•
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COCA-COLA

LISTERINE (LAMBERT PHARMACEUTICALS. (NOW 
PFIZER) )

MCDONALD’S BIG MAC SPECIAL SAUCE

NEW YORK TIMES BESTSELLER LIST

KENTUCKY FRIED CHICKEN
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ابزار حمایت

:قرارداد•

بندهای محدود کننده در •

قراردادهای کاری

قراردادهای عدم افشاء•

:عملیات•

اطالعاتبهمحدوددسترسی•

هادادهرمزگذاری•

تاسیساتبهورودبرنظارت•
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حفاظت از عالئم تجاری

بهره برداری تجاری از یک محصول•

شناسایی محصول با نامگذاری آن•

ه یا هر عالمت شامل دستگاه ، مارک ، عناوین ، لیبل، نام ها، امضا ، کلمه ، حروف، شمار•

ترکیبی از اینها است

.در قوانین برخی کشورها عالئم شامل صدا و بو نیز هست•

می تواند ثبت شده یا ثبت نشده باشد•

.ثبت عالمت برای کاال یا خدمات می تواند موجب مزیت برای محصول باشد•

ار تجاری عالمت تجاری موجب تمایز به جهت کیفیت و شناسایی ارتباط محصول با باز•

.آن را بیان می کند
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فصل سوم ـ عالیم ، عالیم جمعی و نامهای تجاری

:عالمت ، عالمت جمعی و نام تجاری عبارتند از-30ماده •

خاص الف ـ عالمت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اش
.  حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد

:40ماده •
.  ی باشدد ـ مدت اعتبار ثبت عالمت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن م•

این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت 
وره یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان د. هزینه مقرر، قابل تمدید است 

ظر شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درن
.گرفته می شود
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انتخاب عالمت متناسب

برای کرم نرم کننده« کالغ»در مقایسه با « کبوتر»استفاده از عالمت •

نام مناسب است؟« رستوران قورباغه» به نظر شما •

ده لوازم انتخاب نام سیب برای کارخانه تولید سیب مناسب است؟ برای تولید کنن•

دیجیتال چطور؟
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حفاظت از طرح های صنعتی

.حفاظت از طرح های صنعتی که جدید یا اصیل هستند•

طرح شکل، ساختار بندی، الگو و خصوصیات زیبایی شناختی•

.ودطرح باید در قالب یک جسم  و در یک فرآیند صنعتی متبلور ش•



46

فصل دوم ـ طرحهای صنعتی

گونه ای که از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به-20ماده 

عتی تنها دسترسی در یک طرح صن. ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است 

.به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد

شار به طور طرح صنعتی زمانی جدیـد است که ازطریق انت. طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد-21ماده 

هارنامه برای محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظ

. ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد

:حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است -28ماده 

.  ساخت ، فروش و وارد کردن اقالم حاوی آن طرح صنعتی : ب ـ بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از

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

ش ماهه پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت ش. متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود

.برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد
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طرح صنعتی

(:ایده)دیدگاه کسب و کار 

مشتریانبرایمحصولنمودنجذاب

متنوعهدفهایگروهمشتریانبرایمحصوالتکردنسفارشی(مثالعنوانبهSwatch)

(پادآیمحصولدراپل؛"کنفکرمتفاوت"استراتژی"مثال)برندتوسعه
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حفاظت  از نشان های جغرافیایی

ی کیفیت، هر کاالیی که متعلق به یک کشور یا ناحیه و یا یک منطقه و محل است و دارا•

.اعتبار یا دیگر ویژگیهایی است الزاما مرتبط با مبدا جغرافیایی است

.محصوالت باید یک منشا از منطقه جغرافیایی داشته باشد•

ایی داشته استفاده از نامی که ارتباط مستقیمی با طبیعت آن ناحیه و منطقه جغرافی•

.باشد

...مثل عسل خوانسار، زعفران قائنات و •

ن منطقه نشان جغرافیایی برای جلوگیری از دیگران برای سو استفاده از اعتبار نام آ•

.است
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(1383)قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی 

:1ماده•

منطقه قلمرو،به راکاالئی مبدأکه است نشانه ای جغرافیائی نشانه -الف •
مرغوبیت ،وکیفیت که این برمشروط می سازد،منتسب کشورازناحیه ای یا

.باشدآن جغرافیائی مبدأبه انتساب قابل اساساًکاالخصوصیات سایریاشهرت 
یاآن فرآورده های یاوکشاورزی وطبیعی محصول هرگونه یعنی کاال،-ب 

صنعتی تولیدات یاودستی صنایع 

جغرافیائینشانه های ازحمایت -دوم فصل •

جغرافیائی نشانه های درخصوص می تواندذی نفع گروه هریاشخص هر-2ماده 
دادگاه درآنهاازناشی زیان وضررمطالبه یازیراعمال ازجلوگیری به منظور

:نمایددعوی اقامه 

.کاالجغرافیایی مبدأگمراه کننده وغیرواقعی انتساب ومعرفی -الف 

رقابت مصداق پاریس کنوانسیون (مکرر10)ماده مطابق که جغرافیایی نشانه های ازاستفاده هرگونه -ب 
.باشدنامشروع 
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مثال

 پتنت برای خودنویس که جوهر را در

خود ذخیره می کند

مدل مصرفی برای محفظه جوهر

 طرح صنعتی برای طراحی شکیل

خودنویس و شکل کمان روی دسته

ایز عالمت تجاری برای بسته بندی و تم

محصول با محصوالت مشابه
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مثال

حفاظت اختراع سی دی پلیرتوسط اختراع

 عالمت تجاری دستگاه توسط عالمت تجاری

طرح دستگاه توسط طرح صنعتی

ایتموسیقی های اجرا شده در دستگاه توسط کپی ر
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مثال

شیدنینونوشیدنیفرمولکهگرفتتصمیمکوالکوکاپیش،دههچند•

داردنگهتجاریاسرارصورتبهراخود

میدانستندشرکتدرنفرچندتنهارافرمولاین•

شدمینگهداریآتالنتادربانکیکدرجعبهیکدر•

امضااافشعدمهاینامهتوافقدانستند،میرامخفیفرمولکهکسانی•

اندکرده

نبودندهمباسفربهمجازآنهاکهشودمیگفته•

اختندسمیراکوالکوکادنیاکلبود،کردهثبتراخودفرمولآنهااگر•
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مثال

 تصل م)ثبت اختراع برای سیستم اتصال گل میخ و لوله

(کردن آجرک ها به هم

ت امروز مدتهاست که اختراع منقضی شده اند و شرک: اما

و حق تالش می کند تا با استفاده از طرح ها، عالئم تجاری

کپی رایت رقبا را از کپی کاری منع کنند
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کپی رایت
نرم افزارها
دفترچه راهنما
زنگ های تماس
تون آغازین
تصاویر

ترکیبی از دارائی های فکری–یک محصول 

طرح صنعتی
شکل کلی گوشی
شکل قرارگیری دکمه ها
مکان و شکل صفحه

اسرار تجاری
 برخی از شقوق دانش فنی در داخل

ی شرکت نگه داشته می شود و افشا نم
شود

عالمت تجاری
نوکیا
 208محصول مدل
تون آغازین گوشی

پتنت و مدل های مصرفی
فرآیندهای فرآوری داده ها
سیستم عملیاتی
عملکرد های مرتبط با کاربر و ظاهر گوشی
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حمایت ترکیبی

یک محصول

پتنت

اسرار 

تجاری

نام 

تجاری

طرح 

صنعتی

دامنه 

یاینترنت

کپی 

رایت
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(WIPO) اهداف سازمان جهانی مالکیت فکری 
:وایپو عمدتاً دو هدف دارد•
در ارتقای حمایت از مالکیت فکریهدف اول عبارتست از •

م با از طریق همکاری بین دولتها و در صورت لزوسراسر جهان 
همکاری سایر سازمان های بین المللی  از طریق انعقاد 

؛قراردادهای  دو یا چندجانبه
ایجاد همکاری اداری بین اتحادیه های هدف دوم وایپو •

. به وسیله معاهدات تحت نظارت وایپو استتأسیس شده
وایپو برای تحقق این دو هدف، عالوه بر انجام وظایف •

اداری اتحادیه های مذکور، اقدامات زیر را نیز انجام می 
:دهد

اعطای کمك های . 2.ویزی یا هنجارآفرینی، جاقدامات ت.1
بین یکسان سازی بین المللی از طریق همکاری.3.فنی حقوقی 

اقدامات ثبتی مانند ارائه.4دستگاه های مسئول مالکیت صنعتی 
خدمات مربوط به تقاضاهای بین المللی 
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حمایت از مالکیت صنعتی در اشکال، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طراحی های مفید و شاخص های) معاهده پاریس. 1

(1883جغرافیایی و نیز جلوگیری از رقابت غیر عادالنه 

(1891جلوگیری از منابع جعلی و دروغین کاالها و خدمات )معاهده مادرید . 2

(1967ثبت بین المللی نشان تجاری )معاهده مادرید . 3

(1925ودیعه سپاری بین المللی طرح های صنعتی )معاهده هایگ . 4

(1957طبقه بندی بین المللی کاالها و خدمات برای ثبت نشان )معاهده نیس . 5

(1968حمایت از القاب اصیل و ثبت بین المللی آنها )معاهده لیسبون . 6

(1968ایجاد و طبقه بندی بین المللی طراحی صنعتی )معاهده لوکارنو . 7

(1970طبقه بندی، جستجو و آزمودن درخواست های بین المللی برای حمایت از اختراعات () patent)معاهده همکاری پتنت.8

(1971ایجاد، هماهنگی، و یکپارچگی طبقه بندی اختراعات ( )I.P.C)سی .پی.معاهده آی.9

(1973تأسیس طبقه بندی برای اجزای ترسیمی نشانه های تجاری ) معاهده وین . 10

(Patent1977شناسایی بین المللی ذخایر میکروارگانیسم برای مقاصد ثبت )معاهده بوداپست . 11

(1981محافظت از سمبل المپیک در برابر سوء استفاده های تجاری )معاهده نایروبی .12

(1994ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری )معاهده قانونی نشانه های تجاری .13
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(1886حمایت از آثار ادبی و هنری )معاهده برن . 1

و اشاعه حمایت از اجرا و تولیدکنندگان گرامافون و سازمانهای پخش)کنوانسیون رم .2

(1925آنها تحت مدیریت یونسکو و سازمان بین المللی کار 

(1971مجاز حمایت از تولیدکنندگان گرامافون در برابر تکثیر غیر)کنوانسیون ژنو .3

(1974اهواره توزیع انتقالی سیگنالهای حاوی برنامه از طریق م)کنوانسیون بروکسل . 4

(1996حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه ( )WCT)معاهده حق مؤلف وایپو.5

حمایت از حقوق هنرمندان در اجرای زنده ( )WPPT)معاهده اجرای گرامافونی . 6

(1996صوتی گرامافون 

http://www.wipo.int/treaties/en/

http://www.wipo.int/treaties/en/
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World Intellectual Property Organization (WIPO)

United State Patent and Trade Mark Office (USPTO)

European Patent Office (EPO)

Africa Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)

Paris Convention 

Patent Cooperation Treaty (PCT)

European Patent Convention (EPC)

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS)
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مسیرهای مختلف درخواست ثبت

مسیر ملی

مسیر کنوانسیون پاریس

 مسیر معاهدهای همکاری  مثال در حوزه  پتنت (PCT)
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PCT  در مقایسه باParis Convention

http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html
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اهیتمازبایدزمانیچهاولً کهاستموضوعایندانستنخالقیتمدیریت"

مالکیتحقوقبایدموقعچهاینکهدوموکردبرداریبهرههاایدهرقابتیغیر

.ردکپذیررقابتمحصولتعنوانبهراخودهایایدهوکرداعمالرافکری

".استمدیریترونداصلیتصمیمنقطهدواین

هاوکینزجانز

* Source:  “The Creative Economy - How People Make Money from Ideas” by John Howkins, (pg. 122)
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