تاسوِ تؼالي
آییهوامٍ اوتخاب ي پشتیباوي برگسیذگان از میان مختر عان
مقذمٍ:
تِ استٌاز تٌس  4-3آيييًاهِ احطاظ استؼسازّاي تطتط ٍ ًرثگي هػَب پاًػس ٍ ّطتاز ٍ ًْويي خلسِ هَضخ
 1385/6/14ضَضايؼالي اًقالب فطٌّگي ،ايي آيييًاهِ خْت اضظياتي ٍ تؼييي تطگعيسگاى اظ هياى هرتطػاى ٍ
پطتيثاًي اظ آًاى تِ اخطا زض هيآيس.
مادٌ -1تعاریف
تؼاضيف آيييًاهِ هغاتق تا قاًَى ثثت اذتطاػات ،عطحْاي غٌؼتي ٍ ػالئن تداضي هدلس ضَضاي اسالهي هػَب
 86/11/23ػثاضت است اظ:
اختراع:
الف -اذتطاع ًتيدِ فنط فطز يا افطاز است مِ تطاي اٍليي تاض فطآيٌس يا فطآٍضزُ ّاي ذاظ ضا اضائِ هي مٌس ٍ هطنلي
ضا زض يل حطفِ ،في ،فٌاٍضي ،غٌؼت ٍ هاًٌس آًْا حل هي ًوايس.
ب -اذتطاع قاتل ثثت :اذتطاػي قاتل ثثت است مِ حاٍي اتتناض خسيس ٍ زاضاي ماضتطز غٌؼتي تاضس.
تبصرٌ :1اضظياتي ٍ پطتيثاًي اظ زستاٍضزّاي ًَآٍضاًِ هثتٌي تط مطفً ،ظطيِّاي ػلوي ،ضٍش ّاي ضياضي ٍ آثاض
ٌّطي ،ضٍش ّاي تطريع ٍ هؼالدِ تيواضي ّا ٍ ضٍش ّاي اًدام ماض تداضي زض آييي ًاهِ خساگاًِ اي تْيِ ٍ
تِ تػَية ذَاّس ضسيس.
ج -هطاخغ اضظياتي  :ساظهاًْا ٍ هَسسات زٍلتي ٍ غيطزٍلتي غاحة غالحيت هيتاضٌس مِ تٌياز تطضسي ٍ تاييس
ػلوي ٍ ًَآٍضي اذتطاػات ضا تِ آًْا ٍاگصاض هي ًوايس.
ثبت اختراع:
ت -ثثت اذتطاع زض زاذل مطَض هغاتق قاًَى غَضت هيگيطز ٍ ثثت تيي الوللي اذتطاع ،زض زفاتط ثثت اذتطاع
هؼتثط تطخستِ ذاضج اظ مطَض مِ هَضز تاييس تٌياز است؛ اًدام هيضَز.
ث -تاييس ػلوي اذتطاع :تاييس ػلوي اذتطاع تٌْا زض هَاضز قاتل ثثت ٍ هغاتق ضطايظ ظيط غَضت هيگيطز :
 ًَ -1تَزى اذتطاع زض سغح تيي الوللي
 -2قاتليت ماضتطزي ٍ غٌؼتي ضسى
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مادٌ  -2امتیازات مكتسبٍ:
اهتياظ هرتطػيي زض ّط هَضز زض هحسٍزُ شيل تؼييي ٍ اهتياظات مل اظ خوغ آًْا حاغل هي ضَز.
 -1-2تاييس ػلوي ٍ ًَآٍضي ّط اذتطاع ثثت ضسُ زض مطَض اظ سَي هطاخغ اضظياتي
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 -2-2تَليس اًثَُ ّط اذتطاع مِ هغاتق تٌس  1-2تأييس ضسُ است تَسظ هرتطع زض زاذل مطَض يا فطٍش حق
استفازُ اظ اذتطاع تِ زيگطي مِ هٌدط تِ تَليس زض زاذل ضسُ تاضس.
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 -3-2تطنيل ّط پطًٍسُ ثثت اذتطاع زض ذاضج اظ مطَض()Filing
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 -4-2ثثت تييالوللي ّط اذتطاع ( )Granting
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 -5-2فطٍش حق استفازُ اظ ّط اذتطاع زض ذاضج
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 -6-2غازضات ماال يا ذسهات ًاضي اظ ّط اذتطاع تِ ذاضج اظ مطَض تَسظ هرتطع يا زيگطي
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تبصرٌ  :2حسامثط هدوَع اهتياظات تطاي تٌس  3-2تطاتط زُ هي تاضس.
تبصرٌ  :3زض غَضت هطاضمت زٍ يا چٌس تي زض يل اذتطاع ،هدوَع اهتياظ هرتطػاى اظ حاغلضطب ضطاية ظيط زض
اهتياظات هٌسضج زض هازُ  2حسة هَضز تؼييي هيضَز ٍ اهتياظ ّطيل اظ هرتطػاى تِ ًسثت هطاضمت ٍي زض اذتطاع
ٍ حسامثط تا  0/8اهتياظات هٌسضج زض هازُ  2حسة هَضز تسست هيآيس .الظم است مليِ ّوناضاى ّط اذتطاع قثل اظ
اذتػاظ اهتياظات ضسواً سْن ذَز ضا زض آى اػالم ًوايٌس.
الف 2 -تي تا ضطية 1/6
ب 3 -تي تا ضطية 1/8
ج 4 -تي تا ضطية 1/9
ت 5 -تي ٍ تيطتط تا ضطية 2
تبصرٌ  :4هالك ّاي اذتػاظ حسامثط اهتياظ تِ تٌسّاي هازُ  2تِ ضطح ظيط است:
- 1هيعاى اضظش افعٍزُ اقتػازي هحقق ضسُ ًاضي اظ اذتطاع ٍ آثاض فطٌّگي ٍ اختواػي هتطتة تط آى
- 2هيعاى ًَآٍضي اذتطاع زض سغح تييالوللي
- 3عَل ػوط فٌاٍضي حاغل اظ اذتطاع
ً- 4حَُ تسٍيي ٍ هستٌسساظي اذتطاع
- 5اهناىپصيطي تْطُ تطزاضي اظ اذتطاع زض ضطايظ مًٌَي ػلوي -فٌاٍضي – اقتػازي مطَض
مادٌ -3تعییه برگسیذگان:
اهتياظ هتقاضياى تط اساس ايي آيييًاهِ تَسظ هطاخغ اضظياتي تِ تٌياز پيطٌْاز هيضَز ٍ تطگعيسگاى تا احطاظ اهتياظ
مل تِ هيعاى ظيط تؼييي هيضًَس:
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 سغح  :3مسة حساقل  6اهتياظ اظ هازُ  2تطاي اذتطاع ثثت ضسُ ٍ تأييس ضسُ زض مطَض. سغح  :2مسة حساقل  24اهتياظ اظ هازُ ،2هططٍط تِ زاضتي اهتياظ اظ تٌس  2-2يا 5-2يا .6-2 سغح :1اظ تيي مساًي مِ تط هثٌاي فؼاليت ّاي زاذل مطَض ،حساقل چْاض اذتطاع ثثت ضسُ تيي الولليزاضتِ تاضٌس ٍ يا زاضاي  2اذتطاع تيي الوللي ثثت ضسُ تاضٌس ٍ ماال يا فطآٍضزُ هثتٌي تط اذتطاع ثثت ضسُ
آى ّا زض الاقل سِ مطَض زًيا تا ذَضٌاهي ٍ آثاض هثثت فطٌّگي ٍ اختواػي زاضاي تاظاض ضسُ تاضس.
مادٌ  -4اعطاء اعتبار پژيَش ي وًآيري بىیاد
تطگعيسگاى ايي آيييًاهِ هي تَاًٌس پيطٌْاز تنويل ٍ تداضي ساظي ًَآٍضي ٍ اذتطاع ذَز ضا هغاتق تا افتراض
مسة ضسُ تا سقف هؼيي زض سِ سغح تِ تٌياز اضائِ ًوايٌس ٍ زض غَضت تػَية ،اػتثاض پژٍّص ٍ ًَآٍضي تٌياز
هلي ًرثگاى تٌاتط هازُ ٍاحسُ هطتَط تِ آًاى اػغا هي ضَز.
تبصرٌ ّ :5ط فطز زض ّط سِ سال يل تاض هي تَاًس اظ هعاياي ايي آييي ًاهِ استفازُ ًوايس ٍ اذتطاػات هَضز
تطضسي سغح سِ هيتَاًس فقظ تا پٌح سال قثل ثثت ضسُ تاضس.
تبصرٌ  :6تطاي ّط اذتطاع ثثت ضسُ فقظ يل اػتثاض پژٍّص ٍ ًَآٍضي قاتل ٍاگصاضي است .ايي اػتثاض عثق
ضَاتظ تطاي تنويل ٍ تداضي ساظي اذتطاع زض اذتياض ًوايٌسُ قاًًَي غاحثاى آى قطاض هي گيطز.
ايي آيييًاهِ تا چْاض هازُ ٍ ضص تثػطُ زض تيست ٍ ًْويي خلسِ مويسيَى زائوي ّيأت اهٌاي تٌياز هلي ًرثگاى
هَضخ  87/3/6تِ تػَية ضسيس ٍ اظ تاضيد تػَية قاتل اخطا است.
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