آشنايي با انواع مالكيت صنعتي

الف  -حق اختراع(PATENT):
  1حك اختشاع ،حمي اًحلبسي اػت وِ ثشاي كبحت يه اختشاع دسًظش گشفتِ هي ؿَد ٍ هٌظَس اص اختشاع دس ايٌزبّ ،شهحلَل يب فشايٌذي اػت وـــِ ساّي ثشاي اًزبم وبسي ثب ساُ حلي رذيذ ثشاي يه هؼئلِ ثبؿذ .پغ اختشاع لضٍهبً ًجبيذ خيلي
ثشرؼتِ ٍ يب داساي اسصؽ ػلوي خيلي ثبال ثبؿذ .حوبيت اص حك اختشاع داساي هحذٍديت صهبًي ٍهؼوَالً  20ػبل اػت ٍ پغ اص
آى حك اختشاع اص اًحلبس هختشع خبسد هي ؿَد .ثذيي تشتيت اختشاع ثِ هؼٌبي فىش يه هختشع اػت وِ دس صهيٌِ فٌبٍسي ساُ
حل ػولي ثشاي يه هؼئلِ خبف اسائِ هي وٌذ ٍ هوىي اػت هشثَط ثِ يه فشاٍسدُ (هحلَل) يب يه فشايٌذ ثبؿذ .اختشاع
دسكَستي لبثليت حجت خَاّذ داؿت وِ رذيذ ٍ اثذاػي ثبؿذ.
 2دس ايشاى دس ػبل  1997دس حذٍد  418تمبضبًبهِ حك اختشاع حجت ؿذُ دسحبلي وِ دسّوبى ػبل دس طاپي  ،370555دسآهشيىب  ،202105دس آلوبى  ،98267دس روَْسي وشُ  ،92734دس تشويِ  ٍ 8080دس هغشة  327هَسد ثِ حجت سػيذُ اػت .
دسحبل حبضش حذٍد  40هيليَى حك اختشاع دسرْبى حجت ؿذُ اػتّ .ش  30حبًيِ يه اختشاع حجت هي ؿَد .
  3هفَْم اًحلبسي ثَدى حك اختشاع دس ايي اػت وِ ًوي تَاًذ ثِ كَست تزبسي ،ػبختِ ،تَصيغ ٍ فشٍختِ ؿَد ٍ ثذٍىسضبيت كبحت حك اختشاع هَسداػتفبدُ لشاس گيشد.
  4حجت اختشاع اص چٌذ عشيك هي تَاًذ هَرت سًٍك التلبدي گشدد :اعالػبت پشٍاًِ حجت اختشاع ،اًتمبل فٌبٍسي ٍ ػشهـــبيِ گزاسي هؼتمين خبسري سا تؼْيل هي وٌذ .
حجت اختشاع ثبػج تـَيك تحميك ٍتَػؼِ دس داًـگبّْب ٍ هشاوض تحميمبتي هي ؿَد.
حجت اختشاع ،فٌبٍسيْب ٍ تزبستْبي رذيذ سا يبسي هي وٌذ .
ؿشوتْب ثِ روغ آٍسي پشٍاًِ ّبي حجت اختشاع هي پشداصًذ ٍ اص آًْب دس هؼبهالت ٍ لشاسدادّبي ليؼبًغ (پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي)،
رَئيٌت ًٍچش (ػشهبيِ گزاسي هـتشن) ٍ ديگش هؼبهالت دسآهذصا اػتفبدُ هي وٌٌذ .
اعالػبت پشٍاًِ حجت اختشاع هي تَاًذ اًتمبل فٌبٍسي ٍ ػشهبيِ گزاسي سا تؼْيل وٌذ .دس همبثل كذٍس يه پشٍاًِ حجت اختشاع
ثبيذ رضئيبت اختشاع افـب ؿَد  .ػبيت ّبي ايٌتشًتي اختشاػبت حجت ؿذُ ،هٌجؼي غٌي ثشاي اعالػبت فٌي هحؼَة هي ؿًَذ .
ة  -ػالهت تزبسي:
  1ػالهت تزبسي ،ػجبست اػت اص ّش ًـبًِ توبيض ثخـي وِ وبال يب خذهبت هـخلي سا وِ ثِ ٍػيلِ اؿخبف يب ؿشوتْبيخبف تَليذي يب خذهــبتي اسائِ هي گشدًذ ،هؼشفي ٍ هـخق هي وٌذ .اص لجيل آسم وَوبوَال ٍ ،ػالهت ثٌضّ .ش وبال يب خذهبتي
وِ داساي ػالئن تزبسي يب تشويجي اص ػالهتْبيي اػت وِ آى وبال سا اصديگش وبالّب يب خذهبت هتوبيض هي ػبصد ،اص حمَق ػالئن
تزبسي ثشخَسداس خَاّذثَد .ايٌگًَِ ػالئن ثَيظُ اػبهي ؿخق ،حشٍف ،ؿوبسُ ،ػٌبكش ػذدي ٍ تشويجي اص سًگْب ٍ ًيض ّشگًَِ

تشويجي اصػالئن هَكَف ،داساي ٍيظگي ثشخَسداسي اص حجت ثِ ػٌَاى ػالهت تزبسي ّؼتٌذ .
 2اًَاع ػالئن تزبسي ػجبستٌذ اص:الف  -ػالهت تزبسي ثِ هؼٌي اخق؛
ة  -ػالهت خذهبت؛
د  -اػن تزبسي؛
د  -ػالهت روؼي؛
ُ  -ػالهت گَاّي؛
  3هؼيبسّبي حجت ػالهت تزبسي ػجبست اػت اص:الف  -هؼيبس هتوبيضػبصي (اهىبى توبيض ٍ تـخيق)؛
ة  -هؼيبس ػذم المبي ؿجِْ ( ًجبيذ هلشف وٌٌذُ هؼوَلي سا ثِ اؿتجبُ ثيٌذاصد ٍ هتضوي ًمل ،تمليذ يب تشروِ يب ؿجبّت هَرذ
اؿتجبُ دسخلَف يه ػالهت ؿٌبختِ ؿذُ لجلي ثبؿذ)؛
د  -ػذم هخبلفت ثب ًظن ػوَهي ٍ اخالق حؼٌِ؛
د  -هوٌَػيت حجت ػالين ٍ ًـبًْبي سػوي ،پشچوْبً ،ـبًْبي ًظبهي ،دٍلتي ...
 4حمَق ًبؿي اص حجت ػالئن تزبسي:الف  -حك اػتفبدُ اص ػالهت تزبسي؛
ة  -حك هٌغ ديگشاى اص اػتفبدُ؛
د  -حك ٍاگزاسي ثشاي اػتفبدُ اص ػالهت تزبسي ثِ ديگشاى اصعشيك - :فشٍؽ حك هبلىيت؛
ٍاگزاسي پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي؛ لشاسداد اهتيبص فؼبليت تزبسي.  5ثِ عَس خالكِ ػالهت تزبسي ّش ًـبًِ اي اػت وِ هحلَالت يه هَػؼِ هؼيي سا اص هحلَالت سليت هتوبيض هي وٌذ . 6حوبيت اص ػالئن تزبسي ًبهحذٍد اػت .ػالئن حجت ؿذُ تحت تَافمٌبهِ هبدسيذ ٍ پشٍتىل آى تب پبيبى ػبل  1996دس حذٍد 25/13هيليَى ػالهت ثَدُ اػت  .ػالهت تزبسي حك اًحلــــبسي هبله آى سا هَسدحوبيت لشاس هي دّذ تب اص آى ثشاي هؼشفي
وبال يب خذهبتؾ اػتفبدُ وٌذ يب آى سا دس لجبل دسيبفت هجبلغي ثِ ديگشاى اربسُ دّذ تب اص آى اػتفبدُ وٌٌذ .
 7دس ػبل  2003هيالدي پشاسصؽ تشيي ػالهتْبي تزبستي رْبى ثذيي ؿشح اػالم ؿذًذ :وَوبوَال  45/70هيليبسد دالس،هبيىشٍػبفت  17/65هيليبسد دالس ،آ ي ثي ام  71/51هيليبسد دالس .ثذيي تشتيت ػالئن تزبسي وبسوشدي اسصؿوٌذ دس التلبد
والى دس صهيٌِ هـخق وشدى هٌـب هحلَالت ٍ فٌبٍسيْب ٍ ايزبد پبػخگَيي ثشاي هلشف وٌٌذُ داسًذ .ػالئن تزبسي ًمؾ
هْوي دس فشٍؽ ثشاي ؿشوتْبي هؼتمل داسًذ .
ح  -عشحْبي كٌؼتي:
  1عشح كٌؼتي ،دس هفَْم ولي ٍغيشتخللي ،داللت هي وٌذ ثش يه احش خاللِ ثشاي دػت يبفتي ثِ ًوبيي ظبّشي (رلَُ ايكَسي) يب تضئيٌي دس فشاٍسدُ ّبيي وِ ثِ كَست اًجَُ تَليذ هي ؿًَذ .دس يه هؼٌبي حمَلي ،عشح كٌؼتي ،داللت داسد ثش
حمي وِ هغبثك ثب يه ًظبم حجت ،ثشاي حوبيت اص هـخلِ ّبي تضئيٌي اكيل ٍغيشػولىشدي يه وبالي كٌؼتي يب فشاٍسدُ اي
وِ اص يه فؼبليت عشاحي حبكل هي ؿَد اػغب هي گشدد .ايي عشحْب هوىي اع دٍثؼذي ثبؿٌذ (ًمؾ  ٍ PATTERNتضييي
)ORNAMENTيب ػِ ثؼذي ثبؿٌذ (ؿىل  ٍ SHAPEپيىشُ)CONFIGURATION

  2هَضَع حوبيت اص عشحْبي كٌؼتي ،وـــبالّب يب هحلَالت ًيؼتٌذ ،ثلىِ ثِ ثيبى دليك تش ،عشحي اػت وِ دس چٌييوبالّب يب هحلَالتي ثِ وبس سفتِ يب تزؼن يبفتِ اػت .تلَس يب تلَيش رٌّي (اًتضاػي) وِ عشح كٌؼتي سا تـىيل هي دّذ،
هوىي اػت چيضي ثبؿذ وِ هي تَاًذ ثِ كَست دٍثؼذي يب ػِ ثؼذي ًوبيؾ دادُ ؿَد .عشحْبيي وِ كشفبً ثِ ػلت ػولىشدي
وِ يه وبال ثبيؼتي ايفب وٌذ ،تحويل ؿذُ اًذ ،اص ؿوَل حوبيت هؼتخٌي ّؼتٌذ .
  3حمَلي وِ ثِ هبله يه عشح كٌؼتي حجت ؿذُ هؼتجش اػغب هي ؿَد ،تبويذ هضبػفي ثش ّذف اكلي لَاًيي حبون ثشعشحْبي كٌؼتي دسرْت تشٍيذ ٍ پـتيجبًي اص ػٌلش عشح دس هحلَالت كٌؼتي اػت .لَاًيي عشحْبي كٌؼتي ثِ كبحت
عشح حك اًحلبسي سا ثشاي هوبًؼت اص ثْشُ ثشداسي غيشهزبص اص آى عشح دس وبالّبي كٌؼتيٍ ،اگزاس هي وٌذ .
ت  -هذاسّبي يىپبسچِ:
  1ػشكِ اي ديگشدسحوبيت اص هبلىيت كٌؼتي ،هَضَع عشحْبي تشويجي يب تَپَگشافي هذاسّبي يىپبسچِ (هذاسّبي وبهلالىتشًٍيه) اػت .عشحْبي تشويجي هذاسّبي يىپبسچِ ،آفشيذُ ّبي رّي اًؼبى ٍ هؼوَالً هحلَل ػشهبيِ گزاسي ّبي والى
هي ثبؿٌذ .ثشاي وبّؾ اثؼبد هذاسّبي يىپبسچِ ٍ ثِ عَس ّوضهبى افضايؾ وبسايي آًْبً ،يبص هؼتوش ثِ ايزبد عشحْبي تشويجي
رذيذ ٍرَد داسد .يه هذاس يىپبسچِ وَچىتش ،هَاد ووتشي سا ثشاي ػبخت آى ًيبص داسد ٍ فضبي ووتشي سا ثشاي ايٌىِ آى سا دس
خَد ربي دّذ ،اؿغبل هي وٌذ .هذاسّبي يىپــبسچِ دس گؼتشُ ٍػيؼي اص فشاٍسدُ ّب اص لجيل ػبػتْب ،تلَيضيًَْـــب ،هبؿيي
ّبي لجبػـَيي ٍ خَدسٍّبّ ،وچٌيي ثِ ػٌَاى اثضاس پشداصؽ اعالػبت پيچيذُ هلشف هي ؿًَذ .وپي ثشداسي اص هذاسّبي
يىپبسچِ وِ عجؼبً ّضيٌِ ثؼيبس ووتشي دس همبيؼِ ثب عشاحي آى دسثشهي گيــــــشد ،هي تَاًذ اصعشيك ػىغ ثشداسي اص ّش اليِ
يه هذاس يىپبسچِ ٍ تْيِ لبلجْبيي ثشاي تَليذ آى ثشهجٌبي ػىؼْبي ثِ دػت آهذُ ،اًزبم ؿَد .
  2دٍسُ حوبيت حذالل دُ ػبل اص تبسيخ حجت دسخَاػت يب اٍليي ثْشُ ثشداسي تزبسي دس رْبى اػت وِ هي تَاًذ تب  15ػبلتؼييي گشدد .حك اًحلبسي كبحت آىّ ،وچٌيي ثِ وبالّبيي وِ هذاسّبي يىپبسچِ دس آًْب ثِ وبس سفتِ وِ عشحْبي تشويجي
حوبيت ؿذُ دس آًْب ٍرَد داسد ،تؼشي پيذا هي وٌذ .
  3هـبثِ ػبصي عشح تشويجيٍ ،اسدوشدى ،فــشٍختي يب ديگش الذاهبت تَصيؼي ثِ هٌظَس ثْشُ ثشداسي تزبسي اص يه عشحتشويجي ،ثذٍى اربصُ هبله آى ،غيشلبًًَي خَاّذثَد.
ث ً -ـبًِ ّبي هجذأ رغشافيبيي:
 ً 1ـبى رغشافيبييً ،ـبًي اػت وِ هجذأ وباليي سا ثِ للوشٍ ،هٌغمِ يب ًبحيِ اي اص وـَس هٌتؼت هي ػبصد ،هـشٍط ثش ايٌىِويفيت ٍ هشغَثيت ،ؿْشت يب ػبيش خلَكيبت وبال اػبػبً لبثل اًتؼبة ثِ هجذأ رغشافيبيي آى ثبؿذ .ػجبساتي اص لجيل فشؽ
ايشاى ،ػؼل ػجالى ٍ پؼتِ سفؼٌزبى ،اص ايي دػت ّؼتٌذ .
 ًَ 2ػبً هحلَالت وـبٍسصي ،ثبتَرِ ثِ فبوتَسّبي هحلي ًبؿي اص خبن ٍ آة ٍ َّا ،اصًظش ويفي ،لبثل اسصيبثي ٍ توبيض ّؼتٌذ.الجتِ حوبيت اص ًـبًِ ّبي رغشافيبيي ثِ هحلَالت وـبٍسصي هحذٍد ًوي ؿًَذ .
ًـبًِ رغشافيبيي ،ثِ هىبى يب للوشٍ خبكي اؿبسُ هي وٌذ وِ ٍيظگيْبي ويفي آى هحلَل سا وِ ًبؿي اص آى هىبى يب للوشٍ
اػت ،هـخق هي وٌذ.

 ً 3ـــــبًِ رغشافيبيي ثِ هلشف وٌٌذگبى هي گَيذ وِ يه هحلَل دس هحل هـخلي تَليذ ؿذُ ٍ هـخلبت خبكي داسدوِ ًبؿي اص هحل تَليذ آى اػت ،ثِ ّويي دليل ثب ػالهت تزبسي وِ اص ػَي هبله آى ثشاي ايزبد توبيض هحلَالتؾ اص ديگش
وبالّب اػتفبدُ هي گشدد ،تفبٍت داسدً .ـبًِ ّبي رغشافيبيي هي تَاًٌذ دس لبلت لَاًيي همبثلِ ثب سلبثت غيشهٌلفبًِ يب لَاًيي
حوبيت اص هلشف وٌٌذگبى يب لَاًيي خبف هَسدحوبيت لشاس گيشًذ.
د  -اػشاس تزبسي:
  1اػشاس تزبسي هي تَاًذ ؿبهل ّش فشهَل ،الگَ ،هْبست ػيٌي ،ايذُ ،فشايٌذ يب اعالػبت هٌؼزوي ثبؿذ وِ اٍالً ثشاي كبحتآى دس ثبصاس هضيت سلبثتي فشاّن وٌذ ٍ حبًيبً ثب آى اعالػبت ثِ ػٌَاى اعالػبت هحشهبًِ ثِ گًَِ اي سفتبس ؿَد وِ ثِ كَست
هتؼبسف هي تَاى اًتظبس داؿت .اص ايٌىِ ػوَم هشدم يب سلجب اص آى آگبُ ؿًَذ ،هوبًؼت ؿَد ٍ ّوچٌيي اص ثِ دػت آٍسدى
غيشلبًًَي يب دصديذُ ؿذى (دػتجشد ثِ) آًْب رلَگيشي ثِ ػول آيذ .
  2ثشاي حوبيت اص اػشاس تزبسي ،ايي اػشاس دسربيي حجت ًوي ؿًَذ ثلىِ ثبيؼتي اصػَي كبحت آى ثِ كَست هحشهبًًِگْذاسي گشدًذً .وًَِ هؼشٍف اػشاس تزبسي فشهَل وَوبوَال اػت وِ دس گبٍ كٌذٍق يه ثبًه ًگْذاسي هي ؿَد وِ فمظ ثب
كالحذيذ ّيئت هذيشُ ؿشوت وَوبوَال ثبص هي ؿَد ٍ فمظ دٍ ًفش اص وبسوٌبى وَوبوَال ّوضهبى اص ايي فشهَل اعالع داسًذ وِ
َّيت آًْب ثشاي ػوـَم افـب ًوي ؿَد ٍ آًْب هزبص ًيؼتٌذ ثب يه َّاپيوب پشٍاص وٌٌذ .الجتِ اتخبر تذاثيش حفبظتي هتؼبسف ثشاي
ًگْذاسي اص اػشاس تزبسي ،وفـــــبيت هي وٌذ.
  3داسًذُ يه ساص تزبسي هي تَاًذ ،ديگشاى سا اص وپي وشدى ،اػتفبدُ يب هٌفؼت ثشدى اص اػشاس تزبسي يب افـب وشدى آًْب ًضدديگشاى ثذٍى اربصُ لجلي هوٌَع وٌذ.
  4حوبيت اص اػشاس تزبسي ّوچٌيي هوىي اػت دسلبلت لَاًيي هؼئَليت هذًي ٍ يب لَاًيي همبثلِ ثب سلبثت غيشهٌلفبًِ اًزبمؿَد.
ح  -همبثلِ ثب سلبثت غيشهٌلفبًِ:
 ّ 1ش سلبثتي وِ ثشخالف سٍيِ هؼوَل ؿشافتوٌذاًِ دس كٌؼت يب تزبست اًزبم گيشد سلبثت غيشهٌلفبًِ تلمي هي ؿَدّ .شگًَِالذام ثشاي ايزبد اخالل دس فؼبليتْبي سليت ٍ ّوچٌيي ادػبّبي دسٍغيي وِ هَرت ثي اػتجبس ؿذى وبالّب يب فؼبليتْبي سليت
ؿَد ٍ يب ثبػج گوشاّي ػوَم هشدم گشدد ،ثِ ػٌَاى سلبثت غيشهٌلفبًِ هوٌَع اػت .
  2ثِ هَرت هفبد هبدُ دُ وٌَاًؼيَى پبسيغ ثشخي اص رٌجِ ّبي سلبثت ًبسٍا ػجبستٌذ اص :ّش ػولي وِ هَرت ػشدسگوي يب ايزبد اؿتجبُ ) (CONFUSIONثب هَػؼِ يب هحلَالت يب فؼبليت تزبسي سليت گشدد؛
اظْبسات خالف ٍالغ دس وبس تزبست ثِ ًحَي وِ اػتجبس هَػؼِ يب هحلَالت يب فؼبليت كٌؼتي يب تزبسي سليت سا اص ثيي ثجشد؛

هـخلبت يب اظْبساتي وِ ثِ وبسثشدى آى دس اهَس تزبسي ،هَرت اؿتجبُ ػوَم سارغ ثِ هبّيت ،فشايٌذّبي ػبخت ،كفبت هويضُ
وبال ،لبثليت اػتؼوبل ٍ وويت وبال گشدد.

