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 22/2/1386-5937/1شماره 

 حضرت آیت هللا هاشمی شاهرودی دامت برکاته

 وه قضائیهریاست معظم ق

قانون اساسی ،  44دقیق و همه جانبه اصل  احتراماً به استحضار می رساند در پی تأکیدات مقام معظم رهبری جهت اجرای

اداره کل  که می تواند در راستای اوامر مقام معظم رهبری ، نقش برجسته ایفا نماید ، از جمله حوزه های فعالیت این سازمان

هویت بخشی حقوقی به نهادهای اقتصادی و  ی که از جنبه ثبت شرکت ها نقش مهمی درثبت شرکت ها و مالکیت صنعت

 پایدار ساختن سرمایه های سرگردان و از حیث مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر بالمآل ایجاد امنیت اقتصادی و جذب و

تجاری ، حمایت حقوقی از  عالئم شگرف مقوالت مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات ، طرح های صنعتی و

از نشانه های جغرافیایی کاال و تأثیر مستقیم آن بر افزایش صادرات  تجار و بازرگانان صاحب عالئم تجاری ، حمایت

بکری نظیر ژنتیک ، فولکور و  غیرنفتی ، تسهیل رقابت تجار ایرانی در بازارهای بین المللی و همچنین مفاهیم کاالهای

خدادادی و مواهب طبیعی و نیروهای انسانی خالق و فکور و اثرگذاری  ی و بهره برداری از منابعدانش سنتی بر شناسای

های اقتصادی مورد شناسایی و اخیراً  انکارناپذیر آن بر شناسایی و ایجاد منابع جدید جذب سرمایه و تحویل در حوزه مستقیم

ای کارشناسی به نظر رسید که حفظ تشکیالت فعلی اداره است لیکن در بررسی ه مورد توجه ویژه این سازمان قرار گرفته

مقام معظم رهبری ضرورت دارد  مزبور با واقعیات اجرایی همخوانی نداشته و جهت سرعت بخشیدن به اجرای منویات کل

الکیت کل بتوان باالخص در حوزه مالکیت صنعتی و نقش و جایگاه ویژه م اداره 2تا با تقسیم و تبدیل اداره کل فعلی به 

توجهی را سامان بخشید . لذا  در ایجاد امنیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی ، اقدامات جدید و قابل معنوی

 اداره مالکیت صنعتی از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ، سازمان متعاقب پیگیری های این سازمان جهت انتزاع

اداره  2موافقت خود را با تشکیل  29/11/1385مورخ  194000/624ه شماره مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب نام

کل مالکیت صنعتی اعالم داشته که بدین لحاظ طرح اصالحی آیین نامه  کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و اداره

پیش نویس  لذا . وزارت دادگستری جهت اجرای تشکیالت جدید نیازمند اصالح می باشد 1340ها مصوب  ثبت شرکت

موجبات تبدیل اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت  اصالحیه طرح مذکور تقدیم تا در صورت تصویب از تاریخ ابالغ ،

 . الذکر فراهم آید اداره کل فوق 2صنعتی به 

 حسینعلی امیری –معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و  ت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروفنظر به قانون اجازه الحاق دول

 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به اصالحات به عمل آمده در و 1337اسفند  10تجارتی و کشاورزی مصوب 

 45و  23، مواد  1310د مصوب خردا قانون راجع به ثبت شرکت ها 9، ماده  1377آبان  17کنوانسیون مزبور مصوب 

قانون تجارت مصوب اردیبهشت  585و  582،  17،  16،  11، مواد  1310 قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب تیرماه

قانون اجازه ثبت شعبه یا  با اصالحیه های بعدی ،1337آیین نامه ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجاری مصوب ، 1311ماه 

هیأت وزیران ، قانون تشویق و حمایت  1378اجرایی آن مصوب  و آیین نامه 1376نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 

حمایت از نشانه  هیأت وزیران ، قانون 1381و آیین نامه اجرایی آن مصوب  1380خارجی مصوب  سرمایه گذاری های

 1384قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 16 یین نامه موضوع مادهو آ 1383های جغرافیایی مصوب بهمن 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 29/11/1385-194000/324به ابالغیه شماره  رئیس قوه قضائیه و با توجه

 : موضوع تشکیالت تفصیلی اداره مالکیت صنعتی ، مقرر می دارد

به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از تاریخ ابالغ این مصوبه  لکیت صنعتی وابستهاداره کل ثبت شرکت ها و ما – 1ماده 

 . گردد تبدیل می« اداره کل مالکیت صنعتی » و « کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری  اداره»  2، به 

 : اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری دارای وظایف زیر خواهد بود – 2ماده 



 . رکت های تجارتی و مؤسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آنالف( ثبت ش

 . ب( ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن

 . ج( پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران

 . د( ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن

 . ( ثبت مؤسسات خارجی در ایران-ه

 . و( تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور

 : اداره کل مالکیت صنعتی نیز دارای وظایف زیر خواهد بود – 3ماده 

طرح ها و اشکال و مدل های صنعتی و نمونه  الف( ثبت عالئم تجارتی ، نشانه های جغرافیایی ، اختراعات ، نام تجاری ،

 . مالکیت صنعتی که نیازمند ثبت می باشد و ثبت تغییرات بعدی آنها فی و دیگر مصادیقهای اشیاء مصر

دولت جمهوری اسالمی ایران آنها را  ب( اجرای معاهدات و کنوانسیون های مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که

 . شد پذیرفته و به آنها ملحق شده و یا خواهد

 1310قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب اول تیرماه  7 و 6رد برای اجرای مواد ادارات کل مزبور حسب مو – 4ماده 

تهران را  تقاضاهای ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی و همچنین رسیدگی به

ین نامه اتخاذ تصمیم خواهد این آی 3و  2در مواد  داشته و نسبت به قبول یا رد اظهارنامه های مرتبط با موضوعات مندرج

 . نمود

مدیران ادارات کل مزبور ، می توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به معاونین و رؤسای ادارات تابعه  – 5ماده 

 . تفویض نمایند

 . گواهینامه ثبت اختراع را صرفاً مدیرکل مالکیت صنعتی امضا می نماید – تبصره

قانونی محوله ، موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی  نعتی عالوه بر انجام وظایفاداره کل مالکیت ص – 6ماده 

الزم و قانونی مرتبط را  احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی و تعهدات بین المللی کشور ، پیشنهادهای ، با درنظر گرفتن

 . ارائه نماید اسناد و امالک کشور به کمک کار گروه مشورتی تهیه و به رئیس سازمان ثبت

حقوقی قوه قضائیه و وزارت خانه های دادگستری ، امور خارجه ،  کار گروه مشورتی با حضور نمایندگان اداره – 7ماده 

آموزش پزشکی ، اتاق  بازرگانی ، صنایع و معادن ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و جهاد کشاورزی ،

 . کل مالکیت صنعتی در محل اداره کل مزبور تشکیل می شود ، به دعوت و ریاست مدیر بازرگانی ، صنایع و معادن ایران

 سایر وزارت خانه ها ، مؤسسات ، سازمان های غیردولتی به تشخیص کارگروه ، می توان از نمایندگان – 1تبصره 

(N.G.O) موضوع با  یی در هراشخاص مطلع برای شرکت در جلسات دعوت نمود ولی اتخاذ تصمیم نها کارشناسان و

 . اعضای ثابت کارگروه مشورتی خواهد بود

پیشنهادهای الزم و قانونی کار گروه مزبور مستلزم پرداخت حق  در صورتی که بررسی های کارشناسی و – 2تبصره 

و پرداخت  امالک کشور تأمین از تأیید معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و الزحمه باشد پس

 . خواهد شد



مرتبی خواهد بود که ضمن اطالع رسانی مناسب در حوزه مالکیت  اداره کل مالکیت صنعتی دارای نشریه رسمی – 8ماده 

عالئم تجاری وخدماتی  اختراعات و نمونه های اشیاء مصرفی ، طرح ها و اشکال و مدل های صنعتی ، معنوی ، مشخصات

شده و اسامی دارندگان گواهی نامه های مربوطه در آن  مصادیق مالکیت صنعتی ثبت ، نشانه های جغرافیایی و سایر

 . منعکس خواهد شد

تهران و واحدهای ثبت شرکت ها در ادارات کل ثبت اسناد و  اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در – 9ماده 

 . ثبت شرکت نامه ، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند امالک استان ها ، در

این آیین  2ماده « و « »  -ه« » د » غیرتجاری به استثناء بندهای  وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات – 10ماده 

و امالک سازمان ثبت اسناد  کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران ، توسط متصدی مخصوصی که از سوی نامه ، در

 . کشور تعیین می شود ، انجام خواهد شد

به تأیید  24/2/1386امالک کشور ، در تاریخ  تبصره به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و 3ماده و  10این آیین نامه مشتمل بر 

 .است و تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده

 


