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تشخیص اصالت نامه 

باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ جهت 
استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی 

به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



 
 
 

 بسمه تعالی 

 

 1401/ 2/11مورخ لسه علنی مجلس شوراي اسالمی گزارش ج

 الف: 

 دستور جلسات 

 ردیف
 گزارشات 

 نتیجه بررسی 

 تصویب نشد  تصویب شد 

   1402 کلیات الیحه بودجه سال 1

 

 

 طرح حمایت از مالکیت صنعتی  2

موارد   -40ماده از  هریک  تشخیص  براي 

) بندهاي  در  (1مندرج  تا  ماده  3)  این  39()   (

رئیس   از  مرکب  هیأتی  در  موضوع  قانون، 

اجرائی  دستگاه  مقام  باالترین  ثبت،  مرجع 

ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از  ذي

با انتخاب رئیس   قضات متخصص در این امر 

می  قوه مطرح  درصورت  قضائیه،  شود. 

موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص  

به مو نیاز  بدون  از معین،  اختراع،  افقت مالک 

بهره میآن  انجام  برداري  منظور  به  کنند. 

ماده،  این  موضوع  هیأت  اداري  وظایف  تمام 

ثبت  دبیرخانه مرجع  رئیس  ریاست  تحت  اي 

 شود.در آن مرجع تشکیل می

الزمتصمیم  -1تبصره هیأت  بوده هاي  االجراء 

بیست ظرف  مرجع و  در  اعتراض  قابل  روز 

 باشد.صالح قضائی می

بهره  -2بصرهت اجباري  پروانه  برداري 

دفاعی   سازمانهاي  که  را  دفاعی  اختراعات 

کرده ریاست تقاضا  به  هیأتی  توسط  اند، 

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح یا نماینده وي 

پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  نماینده  عضویت  با  و 

دفاعی  سازمان  رئیس  و  مسلح  نیروهاي 

این هیأت  متقاضی صادر می شود. تصمیمات 

 قابل اعتراض نیست. 

حق  -71ماده نقض  به  مربوط  دعاوي  در 

صورت  به  اختراع  که  درصورتی  اختراع، 

برعهده نقض  اثبات  بار  باشد،   فرآورده 

به اختراع  اگر  اما  است،  نقض  ت  صورمدعی 

   



و   باشد  فرآورده  یک  به  دستیابی  فرآیند 

را   خود  اختراع  حق  نقض  نتواند  نقض  مدعی 

از   استفاده  چنانچه خوانده مدعی  کند،  اثبات 

فرآیند دیگري باشد یا به استناد دالیل متقن 

اطمینان کارشناسی  نظریه  جمله  آور از 

فرآورده  به  دستیابی  براي  دیگري  فرآیند 

فرآین  طریق  از  غیر  به  شده  مذکور  ثبت  د 

و  باشد  نداشته  وجود  نقض،  مدعی  توسط 

را   خود  استفاده  مورد  فرآیند  نتواند  خوانده 

محکوم   اختراع  حق  نقض  به  کند،  ثابت 

 شود. می

(  -82ماده مواد  (3مفاد  تا  تبصره(10)   ،(2  (

) 29)، (25) تا (20)، (15) تا (13)، مواد (12ماده(

)  3) تا (1)، بندهاي (38)، (36)، (35)، (33تا (

(39ماده( مواد   ،(40) تا   (50 )  ،(53) تا   (63  ،(

تبصره64ماده( و   () ( 1هاي  و  مواد 3)  آن،   (

)65) تا  ماده(70)  صدر   ،(71) مواد  و  و 72)   (

خصوص 73( در  مورد  حسب  قانون،  این   (

 نمونه شیء مصرفی نیز مجري است.

مهلت  -1تبصره ثبت  تمام  به  مربوط  هاي 

ذکرش مواعد  نصف  شیء مصرفی،  ده نمونه 

است.   اختراعات  ثبت  فرآیند  درمورد 

دهمهلت تبصره هاي  این  مشمول  روزه، 

 شود.نمی

مدت حق تقدم موضوع کنوانسیون    -2تبصره

صنعتی   مالکیت  از  حمایت  براي  پاریس 

ماه  دوازده  مصرفی  شیء  نمونه  درخصوص 

 باشد. می

 

 

 

 

 

 ب: 

 سخنرانان جلسه   

 نام شهر  ردیف

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 - - 



5 - - 

 موارد اعالم وصولی: 

طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستاي صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت 

 ایران 

 امور مجلس 


