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 مقدمه

 است قم استان در فناوری تبادل حوزه فعال های شرکت از یكی پژوه مهراد فناوری بهين بنيان دانش شرکت 

 داده صورت استان در فناوری نيازهای رفع و شناسایی برای مختلفی اقدامات خود فعاليت سال 4 طی که

 شرکت معدود و استان رد فناوری تبادل خدمات ارائه بنيان دانش شرکت تنها شرکت این اکنون هم است.

 دارد. کشور فناور های شرکت و مراکز با خوبی همكاری که است کشور در حوزه این بنيان دانش های

 بر شرکت تمرکز است. کرده ارائه را خود خدمات فناور و صنعتی شرکت 40 از بيش به تاکنون شرکت این

 تاسيس فنی، دانش ارزشگذاری ها، وآورین صنعتی طرح و اختراع ثبت ها، شرکت نوآوری تحليل و استخراج

 .است صنعتی واحدهای به فناوری انتقال و بنيان دانش شرکت

 از متشكل رایمندتک، فناوری بوم زیست مجموعه زیر های شرکت از یكی عنوان به بنيان دانش شرکت این

 خدماتی که ستا ها شرکت نياز مورد خدمات از گسترده ای شبكه و فناوری مختلف های حوزه متخصصان

 رقابتی امتياز دارایی، به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کند می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یكپارچه

 :است زیر مراکز جمله از مختلفی مراکز ارکارگز شرکت این .دهد افزایش بازار در را شرکت

 
 خدماتی هستند، خود های نوآوری گذاری ارزش و ثبت تکمیل، نيازمند که نوآوری های شرکت برای

 رقابتی امتياز ،دارایی به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کنيم می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یكپارچه

  دهيم. افزایش بازار در را شما

 

  " فناوری انتقال و توسعه نوآوری، مدیریت"

و تحلیل فناوری

تحلیل پتنت

ثبت اختراع و 

طرح صنعتی

ارزش گذاری 

فناوری

ت تأئیدیه شرک

دانش بنیان

نیاز سنجی و 

انتقال فناوری



 

3  

 صنعتی طرح ریفتع .1

 که اینهگو به آن، بدون یا و ها رنگ خطوط، با بعدی سه شكل گونه هر و رنگها یا خطوط ترکيب گونه هر

 یک است. صنعتی طرح دهد، تغيير را دستی صنایع از محصولی یا صنعتی فرآورده یک شکل یا ترکیب

 ابيتجذ و زیبایی ایجادکنندۀ تواندمی که را کاال بصری و ظاهری شکل طراحیِ جنبۀ تنها صنعتی طرح

 باشد. دجدی و اصیل که است ثبت قابل صنعتی طرح لذا .دهدمی قرار حمایت مورد باشد، کننده مصرف برای

 مومع دسترس در ثبت تقاضای یا تسليم تاریخ از قبل آن عين که شودمی محسوب جدید صورتی در طرح یک

 پیک و باشد آمده پدید طراح توسط مستقل طور به که شودمی محسوب اصيل صورتی در طرح یک و نباشد

 نباشد. موجود هایطرح از تقليدی یا

  :نیستند ثبت قایل زیر صنعتی هایطرح

 باشند.نمی اصيل یا جدید که هاییطرح (1

 باشند. شده افشاء جهان از اینقطه هر در اظهارنامه تسليم از قبل که هاییطرح (2

 باشند. حسنه اخالق یا عمومی نظم مخالف که هاییطرح (3

 باشند. رسمی هاینشانه یا نمادها حاوی که هاییطرح (4

 شوند. ایجاد ظاهری تغيير بدون فنی عملكرد نتيجه در که هاییطرح (5

 ساخت. دیگری جای را آن نتوان که هاییطرح (6

 ندارند. ثابتی شكل که هاییطرح (7

 .ندارد مفهومی تنهایی هب که طرح یک از قسمتی (8

 .دارند وجود طبيعت در عينا که هایی طرح (9

 هستند. وابسته الكتریسيته به که هایی طرح (10

 

 
 

 

اصیل جدید
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 صنعتی طرح درباره نكته چند .2

توان برای ا میبود. این مدت ر مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد -1

 دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.دو دوره پنج ساله متوالی 

 منافع یک طرح ثبت شده طی تشریفات خاص قابل واگذاری می باشد. -2
 از ضاعفم درآمد بيشتر، سود بازار، در قدرتمند موقعيت است: موارد این شامل صنعتی طرح ثبت مزایای-3

 وام، تدریاف برای بيشتر توانایی حق، نقض کمتر خطر جدید، های بازار به دسترسی صنعتی، طرح انتقال

 توسعه رایب مهمی عامل کنندگان، استفاده سوء و کنندگان تقليد عليه قانونی اقدام برای قدرتمند ابزاری

 یک برای البغ بستر گذاری پایه ،نوآوری و تحقيقات برای زهانگي ایجاد ،خارجی گذاری سرمایه جلب ،پایدار

 خدمات، و کاال ارزش اعتبار، افزایش ،محصول کيفی سطح ارتقا برای انگيزه ایجاد ،پيشرفته و پویا صنعت

 ازامتي حق بعنوان صنعتی طرح ثبت گواهی فروش طرح، صاحب بنگاه یا شرکت مثبت وجهه بيشتر، فروش

 و ها محدودیت ا)ب دولتی تسهيالت از استفاده ،نخبگان ملی بنياد مزایای از استفادهو یتعضو ،توليد انحصاری

 .توليد خط اندازی راه ،بنيان دانش و فناور شرکتهای تسهيالت از استفاده (،خاص شرایطی
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 مرتبط های سایت .3

 ایران در شده ثبت صنعتی طرح جستجوی و صنعتی طرح ثبت

 تكميل اظهارنامه و مراجعه ذیل در کشور معنوی مالكيت مرکز سامانه به باید صنعتی طرح ثبت جهت-1

   IDesign-http://ipm.ssaa.ir/Search :فرمایيد

 

 كيکتف به قدیمی شده ثبت صنعتی طرح و تجاری عالئم ،شرکتها اختراعات، عناوین جستجوی برای-2

 :کنيد مراجعه قضائيه قوه رسمی روزنامه آدرس به توانيد می النهسا

http://www.rooznamehrasmi.ir 

 تمالكي جهانی مرکز اطالعاتی بانک به توانيد می خارجی شده ثبت صنعتی طرح جستجوی برای -3

 :کنيد مراجعه فكری

https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp 

 

http://ipm.ssaa.ir/Search-IDesign
http://www.rooznamehrasmi.ir/
https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp
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 صنعتی طرح المللیبين بندیطبقه .4

 لوکارنو بندی طبقه

 کاال طبقه

 غذایی مواد 1 طبقه

 خرازی لوازم و اقالم و پوشاک 2 طبقه

 اند. نشده ذکر دیگر جای در که شخصی لوازم و آفتابی چتر چمدان، مسافرتی، کاالهای 3 طبقه

 موقلم و برس انواع 4 طبقه

 مصنوعی یا طبيعی ورقی مواد منسوجات، از شده ساخته اقالم 5 طبقه

 منزل اثاثيه و اسباب 6 طبقه

  اندنشده قيد دیگری جای در که خانگی اقالم  7 طبقه

 آالت یراق و ابزارآالت  8 طبقه

 کاال جاییجابه یا نقل و حمل مخصوص طروف و هابندی بسته 9 طبقه

 دادن عالمت و کنترل گيری،اندازه لوازم سایر و دیواری و مچی ساعت  10 طبقه

 زیورآالت و تزئينی اقالم 11 طبقه

 باالبردن یا نقل و حمل وسایل  12 طبقه

 برق تبدیل یا توزیع توليد، تجهيزات 13 طبقه

 اطالعات بازیابی یا ارتباطات ضبط، تجهيزات 14 طبقه

 اندنشده قيد دیگر جای در که آالتیماشين  15 طبقه

 بصری و سينماتوگرافی عكاسی، هایدستگاه  16 طبقه

 موسيقی آالت 17 طبقه

 اداری هایماشين و چاپ آالت ماشين 18 طبقه

 نقاشان استفاده مورد مواد و آموزش و تدریس مواد اداری، لوازم و افزار نوشت 19 طبقه

 تابلوها و تبليغات فروش، تجهيزات 20 طبقه

 ورزشی اقالم و چادر بازی، اسباب بازی، انواع  21 طبقه

 آفات دفع و ماهيگيری شكار، برای لوازم نورافشانی، و بازی آتش اقالم تسليحات، 22 طبقه

 جامد وختس مطبوع، تهویه و تهویه گرمایشی، تجهيزات بهداشتی، لوازم مایعات، توزیع تجهيزات  23 طبقه

 آزمایشگاهی و پزشكی تجهيزات و لوازم 24 طبقه

 ساختمانی عناصر و ساختمانی واحدهای 25 طبقه
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 لوکارنو بندی طبقه

 روشنایی های دستگاه 26 طبقه

 سيگارها استفاده مورد ملزومات و توتون از استفاده ملزومات 27 طبقه

 پيرایشی هایدستگاه و اقالم آرایشی، و دارویی محصوالت 28طبقه

 نجات برای و سوانح از پيشگيری برای سوزی، آتش خطر ضد ادوات و تجهيزات 29 طبقه

 آنها جاییجابه و حيوانات از مراقبت برای الزم اقالم 30 طبقه

  اندنشده ذکر دیگر جای در که آشاميدنی و خوراکی مواد تهيه برای لوازم و هاماشين 31 طبقه

 گوناگون و مختلف موارد 99 طبقه
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 نياز مورد مدارک .5

 صنعتی طرح اظهارنامه
 شود. تكميل باید صنعتی طرح اظهارنامه نسخه دو

 صنعتی طرح نمونه

 یا گرافيكی رتصاوی یا شكل از نمونه 5 باید باشد، بعدی سه یا بعدی دو صورت به صنعتی طرح اینكه از اعم

 شود. آماده شده ترسيم طرح از نمونه 5

ستدرخو اظهارنامه همراه به را آن از ماکتی تواند می ثبت مرجع بعدی، سه صنعتی طرح در تذکر:  نماید. ا

 آن وزن و مترسانتی يستب در بيست حداکثر باید دهدمی ارائه خود طرح مدل از متقاضی که ماکتی اندازه

  باشد. شدنی فاسد غير و بادوام ای ماده از و کيلوگرم 2 حداکثر

 متقاضی هویت مثبت مدارک

 ملی کارت کپی و شناسنامه کپی حقيقی: اشخاص الف(

 امضاء صاحبان ملی کارت و شناسنامه کپی مدیریت دليل رسمی روزنامه آخرین حقوقی: اشخاص ب(

 طراح هویت مثبت مدارک

  .ملی کارت و شناسنامه کپی ارائه
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 کشور در صنعتی طرح ثبت آمار .6

 

 
 96-88 صنعتی طرح اظهارنامه ساالنه عملکرد آمار

 

 

 
 96-88 صنعتی طرح ثبتی ساالنه عملکرد آمار
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 صنعتی طرح به مربوط های هزینه دولج .7

 حقوقی شخص حقیقی شخص هزینه اقالم ردیف

1 
 طبقه یک ازای به اظهارنامه ثبت حق

 اظهارنامه در اضافی هرطبقه هزینه
50.000 

20.000 

150.000 

60.000 

2 
 اول سال پنج برای طبقه یک ازاء به ثبت حق

 اول سال پنج برای اضافی طبقه هر ثبت حق
450.000 

100.000 

1.350.000 

300.000 

3 
 دوم سال پنج برای طبقه یک ازاء تمدیدبه ثبت حق

 دوم سال پنج برای اضافی هرطبقه تمدید ثبت حق
900.000 

200.000 

2.700.000 

600.000 

4 
 سوم سال پنج برای طبقه یک ازاء به تمدید ثبت حق

 سوم سال پنج برای اضافی هرطبقه تمدید ثبت حق
450.000 

100.000 

1.350.000 

300.000 

 600.000 200.000 دوم ساله پنج دوره ثبت تمدید در تأخير جریمه 5

 300.000 100.000 سوم ساله پنج دوره ثبت تمدید در تأخير جریمه 6

 150.000 50.000 اعراض یا برداری بهره اجازه انتقال، برای استعالم هزینه 7

 900.000 300.000 قهری و قراردادی انتقال ثبت حق 8

 قهری و قراردادی انتقال هزینه نصف آن خاتمه و فسخ یا برداری بهره مجوز ثبت حق 9

 75.000 25.000 آن ضمائم و اظهارنامه اصالح هربار هزینه 10

 150.000 50.000 آن از برداری بهره اجازه یا اظهارنامه انتقال ثبت حق 11

 150.000 50.000 برداری( بهره اجازه و مالكيت انتقال از )غير تغييرات ثبت حق 12

 300.000 100.000 المثنی گواهی صدور هزینه 13

 15.000 5.000 مصدق رونوشت هزینه 14

 45.000 15.000 نعتیص طرح نامه صدورگواهی یا اظهارنامه تسليم تأیيدیه اخذ هزینه 15

 750.000 500.000 ثبت رد به اعتراض هب رسيدگی هزینه 16
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 حقوقی شخص حقیقی شخص هزینه اقالم ردیف

 3.000.000 1.500.000 ثبت تقاضای به اعتراض به رسيدگی هزینه 17

 4.500.000 3.000.000 دادگاه به ابطال دادخواست تسليم ودیعه 18

 150.000 50.000 مبدأ اداره عنوان به المللی بين ثبت اظهارنامه بررسی هزینه 19

 د.ش خواهد باطل صنعتی طرح امتياز صورت این غير در شود پرداخت باید صنعتی طرح ثبت تمدید هزینه ساالنه
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 شرکت توسط شده ثبت صنعتی طرح .8

 ثبت اهیگو 80 از بيش دریافت به موفق و کرده ارائه خدمات نوآوری 130 از بيش به تاکنون مجموعه این

 است. شده کشور فناور و صنعتی های شرکت به صنعتی طرح و اختراع

 

 از: عبارتند مجموعه این شده ثبت صنعتی طرح از برخی
 شرکت/طراح حوزه صنعتی طرح عنوان

 تيبان قرآنی موسسه انسانی علوم و آموزشی خوان کتاب فرهنگی خودروی

 تيبان قرآنی موسسه انسانی علوم و آموزشی کودکان بازی تانک

 نصراللهی مهدی انسانی علوم و آموزشی دیجیتال شمار رکعت

 رشيد آقای تبليغات گردان وجهی سه مدور تبلیغاتی تابلوی

 عبدی مراد حق طيور و دام روزه یک جوجه آبخوری

 و خالل رنده، مخلوط، خرد، قابلیت با چندکاره کن خرد سبزی

 سبزیجات کردن ورقه
 خانگی لوازم

 رادین سبز شرکت

 رادپور آقای -صنعت
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  شرکت صنعتی طرح ثبت اختصاصی خدمات

 صنعتی طرح

 بتث تا فنی و علمی مستندات سازی آماده شما، نوآوری تکمیل به کمک شما، های نوآوری تحلیل

 شما فکری دارایی رسمی

 کرد: شارها زیر موارد به توان می شرکت صنعتی طرح و اختراع ثبت خدمات ارائه متمایزکننده های مزیت از

 خصوص در نهایی اظهارنظر و جستجو تفصيلی گزارش ارائه دنيا، در طرح بودن جدید و تازگی بررسی 

 طرح ثبت قابليت

 احتمالی مشابه های نمونه فنی تشابهات و تمایزات شناسایی جهت الزم توضيحات و مشاوره ارائه 

 ضعف نقاط رفع و نوآوری ارتقای و تكميل تحليلی جلسات برگزاری 

 یزسا تجاری اهداف به توجه با ها نوآوری بندی اولویت و بندی دسته 

 صد تا صفر صورت به نياز مورد مستندات تمامی تهيه و ها نوآوری بعدی سه طراحی 

 علمی مرجع و ثبت اداره حضوری غير و حضوری اداری مراحل تمامی لکام انجام 
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  ونک پاساژ ونک، خيابان ونک، ميدان :تهران دفتر

 103 واحد اول، طبقه

 021 – 88797216                      تلفن:

 قم استان فناوری و علم پارک مولوی، بلوار پردیسان، :قم دفتر

  21F واحد ،2 بلوک

                                                                025-33551285                : تلفن

 Info@MehradTech.com                                ایميل:

   www.MehradTech.com                          سایت: وب

 @MehradTech             اجتماعی: های شبكه
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