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ارائه دهنده مشاوره و خدمات تخصصی

در حـوزه مـالکیت فکـری و فنــاوری

پیوست 01
دستورالعمل حمایت از ثبت محصوالت ،داروها و عالئم تجاری
(موضوع بند  01ماده  3آیین نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه صادرات)
مقدمه:
عالمت تجاری ،تصوير ذهنی مشتريان و بازار يک محصول يا شرکت يا گروهی از شرکتها در بازار است .عالمت تجاری حاوی پیام هايی
درباره کیفیت ،قیمت ،سطح فناوری ،قابلیت اعتماد و هر آن چیزی است که در بازار مربوطه منبع ارزش بوده و حامل ارزش برای مشتری
است .اين تصوير ذهنی و انتزاعی در اقالمی نظیر نام و نشان تجاری ،شعارها ،الگوهای تبلیغاتی و نظاير آن نمود خارجی پیدا میکند .از
آنجا که الزمه حضور مداوم در بازارهای بین المللی داشتن عالمت تجاری معتبر و حفظ آن در بازارهای هدف است ،کريدور از ثبت
عالمت تجاری در بازارهای بین المللی هدف حمايت می نمايد .اين دستورالعمل نحوه دريافت خدمات کريدور صادرات از ثبت عالمت
تجاری در خارج از ايران را و همچنین میزان حمايت های اختصاص يافته از طريق معاونت علمی و فناوری را تشريح مینمايد.
ماده  - 0خدمات مورد حمایت
 - 1 - 1ثبت محصوالت ،داروها و عالمت تجاری در کشورهای خارجی ،در طبقه بنديهای ( )Clasificationمختلف بر اسام معاهدات
بین المللی
ماده  - 2میزان حمایت
 - 1 - 2کريدور در قالب حمايت از شرکتهای دانشبنیان ،بخشی از هزينههای ثبت محصوالت ،داروها و عالمت تجاری در خارج کشور،
شامل هزينههای ثبت محصوالت ،داروها و عالمت تجاری خارجی ،هزينه کارگزار و  ...را مورد حمايت قرار میدهد .اين حمايت به میزان
 07درصد برای شرکتهای دانشبنیان تا سقف  077میلیون ريال برای هر شرکت است.
 - 2 - 2تعداد کشورهايی که ثبت محصوالت ،داروها و عالمتهای تجاری در آنها مورد حمايت قرار میگیرد ،حداکثر  3کشور است .لذا
درخواست حمايت برای ثبت بیش از  3محصول ،دارو و عالمت تجاری و لزوم حمايت از آن برای شرکتها بايستی به تايید کريدور صادرات
برسد.
ماده  - 3شرایط حمایت از ثبت عالمت
حمايت از ثبت عالمت تنها در مواردی انجام میشود که مشمول موارد ذيل نباشد:
 -1 - 3اسامی عام مثل کلمه «صندلی» برای محصول صندلی.
 -2 - 3عبارات توصیفی « :نفیس» برای پارچه.
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 -3- 3عبارات گمراه کننده  :برای محصوالت چرم نما « چرم طبیعی » .
 - 4 - 3خالف موازين شرعی يا نظم عمومی يا اخالق حسنه.
 - 0 - 3پرچم کشورها و نماد سازمانهای بین المللی.
 - 6 - 3تعارض با عالمتهای تجاری ثبت شده.
 - 0 - 3تعارض با عالمتهای تجاری معروف ثبت نشده.
ماده  - 4نحوه دریافت حمایت.
حمايت از ثبت محصوالت ،داروها و برند در ازای ارايه اسناد مثبته مربوط به هزينه انجام شده پرداخت میگردد.
ماده  - 0گردش کار حمايت از ثبت محصوالت ،داروها و عالئم تجاری
 – 1 - 0شرکت های دانش بنیان برای دريافت حمايت بايستی درخواست رسمی خود را مبنی بر دريافت حمايت از ثبت محصوالت،
داروها و عالمت خارجی به کريدور ارسال نمايند.
 - 2 - 0در صورت تايید لزوم ارايه خدمت و حمايت از شرکت ،درخواست شرکت به کارگزاران معتمد )ارزيابی و اعالم کارگزاران مورد
تايید از طريق کانون پتنت صورت میگیرد( ارجاع شده و در اين حالت ،میزان حمايت پرداختی پس از ثبت محصوالت ،داروها و عالمت به
شرکت دانش بنیان پرداخت میگردد.
ماده  - 6اين دستورالعمل در يک مقدمه و  6ماده ،در تاريخ  50 / 71 / 71به تايید معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و
فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میباشد.
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