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Background and Aim: International instruments have always been considered as a 

source of inspiration and a tool for amending laws, so that their accession and 

acceptance can have several effects on domestic law. Therefore, in this article, we 

seek to explain the effects of Iran's accession to the Madrid Agreement in relation 

to the registration of trademarks.  

Materials and Methods: The type of research is theoretical and its research 

method is descriptive-analytical. 

Ethical Considerations In this research, with the originality of the texts, honesty 

and trustworthiness have been observed. 

Findings: Nowadays, issues related to property, especially in the intellectual field 

and issues related to the protection of these rights are of special importance, so that 

with the formation of intellectual property rights, support for a new part of property 

in components such as industrial property, inventions, Trademarks, industrial 

designs and literary and artistic works were made at national and international 

levels. In this regard, in the international arena of Iran, by joining the Madrid 

Agreement (1891) and the Protocol (1989), Madrid took a big step towards 

supporting this type of ownership. Thus, Iran formally accepted and complied with 

global trademark protection by accepting the rules of the Madrid Agreement. 

Conclusion: Iran's membership in the Madrid Agreement has had formal and 

substantive effects on the manner of protection, the classification system, the 

prohibition of installing unrealistic signs and solving the problem of modernization 

of trademark information technology. 
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 دهيچک

ها  طوري که الحاق و پذیرش آن شود، به عنوان یکي از منابع الهام و ابزاري جهت اصالح قوانين تلقي مي المللي همواره به اسناد بين :نه و هدفيزم

الیم مادرید در رابطه با ثبت ع نامه موافقتلذا در این مقاله به دنبال تبيين آثار الحاق ایران به . تواند تأثيرات متعددي بر حقوق داخلي بگذارد مي

 .تجاري هستيم

 .باشد نوع تحقيق حاضر، نظري و روش تحقيق آن توصيفي تحليلي مي :ها مواد و روش

  .داري رعایت شده است در این تحقيق با اصالت متون، صداقت و امانت :يمالحظات اخالق

اي برخوردار  هاي معنوي و موضوعات مرتبط با حمایت از این حقوق از اهميت ویژه خصوص در زمينه امروزه مباحث مربوط به مالکيت به :ها افتهی

طوري که با شکل گيري حقوق مالکيت معنوي حمایت از بخش جدیدي از مالکيت در اجزایي همچون مالکيت صنعتي، اختراعات، عالئم  است، به

المللي ایران با پيوستن به  ي بين در این راستا، در زمينه. المللي صورت پذیرفت نعتي و آثار ادبي و هنري در سطوح ملي و بينهاي ص تجاري، طرح

بنابراین، ایران به شکل رسمي با قبول . مادرید، گام بلندي در راستاي حمایت از این نوع مالکيت برداشت( 1000)و پروتکل ( 1001) نامه موافقت

 .را پذیرفت و از آن تبعيت نمود هاي تجاري در سطح جهاني مادرید، حمایت از عالمت نامه موافقتدون قوانين م

هاي غير واقعي و حل مشکل مدرنيزه شدن  بندي، در منع نصب نشانه نحوه حمایت، در سيستم طبقهعضویت ایران در معاهده مادرید در  :يريگ جهينت

 .شکلي و ماهيتي داشته است فناوري اطالعاتي عالئم تجاري تأثيرات

 .مادرید، عالیم تجاري، مالکيت معنوي، ایران نامه موافقت :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -1

مالکيت معنوي در دوشاخه عمده مالکيت هنري و حقوق 

گيرد و یکي از مصادیق  تجاري قرار مي -مالکيت صنعتي

حقوق مالکيت صنعتي، عالئم تجاري و صنعتي است، بویژه 

ها  زماني که شخص حقيقي یا حقوقي پس از گذشت سال

تالش فراوان موفق به کسب شهرتي با عالمت تجاري خاص 

ن حمایت حقوقي از چنين اشخاصي بنابرای. خود شده است

یابد و از سوي دیگر حمایت مصرف کنندگان را  ضرورت مي

توانند کاالي اصلي را از بدل  به همراه خواهد داشت که مي

 (Dursun, 2008: 40). خود شناسایي کنند

هاي کليدي و یکي از عناصر با  عالئم تجاري یکي از مؤلفه

ها در کسب و کار  ارزش دارایي و سرمایه تجار و شرکت

هاي صنعتي و  با توجه به ارزش زیادي که آفریده. باشند مي

تجاري و کشارزي از لحاظ فردي و اجتماعي دارد و نقشي که 

ري چه ها در توسعه صنعت و تجارت و اقتصاد بش این آفریده

کنند، کشورها  المللي ایفاء مي در سطح ملي و چه درسطح بين

براي حمایت از حقوق این اشخاص به وضع قوانين در سطح 

اند و سعي در یکسان سازي قوانين  المللي پرداخته ملي و بين

مربوط به حمایت از مالکيت صنعتي و خصوصًا عالئم تجاري 

ها در سطح  للي عالمتالم و صنعتي دارند، تا از طریق ثبت بين

ها حمایت کرده و از هرگونه  المللي از حقوق صاحبان آن بين

طوري که عضویت ایران در  به. تعرض آن را مصون بدارند

نحوه حمایت، در اصالحات صورت این معاهده در شکل و 

بندي، در اصالحات مربوط به منع  گرفته بر سيستم طبقه

اساسي در بستر حمایت هاي غير واقعي، تغييرات  نصب نشانه

از مالکيت معنوي و حل مشکل مدرنيزه شدن فناوري 

 . اطالعاتي عالئم تجاري تأثيرات مثبتي داشته است

 تبيين مفاهيم -2

عالمت تجاري عبارت است از اسم یا تصویر یا حرف یا رقم 

یا هر عالمت که محصوالت یک کارخانه و یا کاالهاي یک 

. ن عالمت ارزش مالي داردتجارتخانه را مشخص کند و ای

به بياني دیگر، عالمت  (281: 1800جعفري لنگرودي، )

اي است که کاالهاي توليد شده یا خدمات ارائه  تجاري نشانه

شده توسط یک شخص یا بنگاه اقتصادي را از کاالها یا 

کند و  خدمات شخص یا بنگاه اقتصادي دیگر متمایز مي

تواند کاال را از سایر  مصرف کننده به وسيله آن عالمت مي

عالمت تجاري عامل تشخيص . توليدات مشابه تشخيص دهد

سازد کاالي یک تاجر را از تجار  خریدار است و وي را قادر مي

 (Brooke & Skilbeck, 1994: 100). دیگر تميز دهد

اکثر . تواند اشکال مختلفي داشته باشد عالمت تجاري مي

المللي مقرر  پذیرفته شده بينقوانين ملي و همينطور ضوابط 

دارد که هر عالمت یا ترکيبي از عالئم که نشانگر تمایز  مي

تواند تحت عنوان  ميان یک کاال از کاالهاي مشابه باشد مي

این عالمت  (Paslı, 2018: 73) .عالمت تجاري قرار گيرد

تواند یک یا ترکيبي از کلمات، حروف، اعداد، اشکال،  مي

ها، اصوات و  مضا، عناوین، تصاویر، رنگها، اسامي، ا طرح

در اصل عالمت تجاري براي . حتي عالئم بویایي باشد

شود، ليکن امروزه عالئم  حمایت از یک کاال در نظر گرفته مي

به کار رفته در بخش خدمات نيز از چنين حمایتي برخوردار 

  (83: 1801بحریني، ). اند شده

تصاص به عالئم حقوق مالکيت معنوي که بخشي از آن اخ

تجاري دارد، اساس بسياري از معامالت و قراردادها را تشکيل 

اند با وضع قوانين  هاي حقوقي در تالش همه سيستم. دهد مي

مناسب نظام مطمئني براي اجراي قراردادها ایجاد کنند تا به 

ي آن در هنگام برزو تخلف از قراردادها جبران خسارت  وسيله

 .به مقامات قضایي امکان پذیر شود االمکان بدون توسل حتي

(Karasu, et al. 2017: 52)  خصيصه اساسي حقوق

مالکيت معنوي نيز در جلوگيري و منع اشخاصي که هيچ 

.  باشد ي این حقوق ندارند، مي رابطه و ارتباطي با دارنده

دهد تا  ي حق این اجازه را مي حقوق مالکيت معنوي به دارنده

ه بدون اخذ مجوز از روي ابداعات در مقابل اشخاص دیگر ک
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فکري، اختراعات و عالئم تجاري مختص به خود که براي 

کاال یا خدمات خود برگزیده است یا براي کارهاي هنري و 

 :Cornish, 1994). غيره خود ثبت کرده است، مقابله کند

370) 

 سابقه موضوع -8

 نامه مادرید شکل گيري موافقت -8-1

 از برخورداري و تجارتي از عالیم حمایت جهت قدم در اولين

 مطابق( ملي) داخلي بعد در عالیم ثبت آن، با مرتبط حقوق

 این بر تاریخچه نگاهي با. باشد مي پاریس كنوانسيون

 یابيم مي در صنعتي، مالكيت از حمایت در رابطه با كنوانسيون

 المللي، بين در قلمرو تجاري عالئم از منظور حمایت به كه

 حقيقي شخص) عالمت صاحب مزبور، كنوانسيون موجب به

 تعدادي جداگانه طور به بایست به ناچار مي( حقوقي یا

هاي  زبان و به عضو مختلف كشورهاي ادارات در را تقاضانامه

 زمان صرف و گزاف هاي هزینه پرداخت و با گوناگون

 و المللي بين ثبت رویه تسهيل جهت لذا. نماید تودیع طوالني،

عضو  كشورهاي از تعدادي آن از ناشي حقوق تحصيل

 از حمایت جهت را المللي بين اتحادیه پاریس، كنوانسيون

 و داده تشكيل مزبور كنوانسيون راستاي در صنعتي مالكيت

 المللي بين ثبت دستورالعمل عنوان به را مادرید سيستم درآن

 معاهده دو شامل سيستم این. نمودند تصویب تجارتي عالئم

 آن با مرتبط پروتكل و 1001 مورخ مادرید نامه موافقت

 طریق از سيستم اي که این به گونه .باشد مي 1000 مصوب

 شده و هر كشور عضو كنوانسيون اداره وایپو المللي دفتر بين

 در خود اتباع تجاري عالئم از حقوق حمایت براي پاریس

 یا و تكلپرو مادرید، نامه موافقت عضو تواند مي سایر كشورها،

 (11 :1800 شرافت، و ميرحسيني) .شود ها آن هردو

 گيري قوانين ثبت عالئم تجاري در ایران  شکل -3-2

اولين قانوني که در ایران در رابطه با مالکيت عالئم مطرح 

هجري شمسي به  0310شده، قانوني است که در سال 

. به اجرا درآمده است 0311تصویب قانونگذار رسيده و از سال 

هجري شمسي قانوني جامع با عنوان قانون  0301در سال 

ثبت عالئم و اختراعات به تصویب قانونگذار ایران رسيد و 

از این تاریح به بعد اختراعات ثبت و . نسخ گردید 0310قانون 

بعد از تحوالت مختلف . هاي قانوني قرار گرفت تحت حمایت

ها  ت شرکتاداره کل ثب 0312در این راستا در نهایت در سال 

و مالکيت صنعتي شروع به فعاليت نمود و کليه فرایندهاي 

 (021 :0331زاهدي، ).  تر شد تر و هماهنگ مذکور منسجم

نوع تحقيق حاضر، نظري و روش تحقيق : روش تحقيق-0

 . باشد آن توصيفي تحليلي مي

 بحث و نظر

 نامه مادرید  عضویت ایران در موافقت -0

المللي سازمان جهاني مالکيت  توسط دفتر بين ،سيستم مادرید

هر کشوري که در کنوانسيون . شود اداره مي )(WIPO فکري

تواند  پاریس براي حمایت از مالکيت صنعتي عضویت دارد مي

ایران نيز . نامه یا پروتکل، یا هر دو قرار بگيرد طرف موافقت

 عضویت خود را در کنوانسيون پاریس در زمينه 0333در سال 

عضویت خود را در  1031حمایت از مالکيت صنعتي و در سال 

المللي  نامه مادرید و پروتکل آن در مورد ثبت بين موافقت

َ  اعالم نموده  عالئم همراه با آیين نامه مشترک آن دو، رسما

 (11 :0333مرادي، ) .است

کشور بخصوص  01نظام مادرید به دليل آن که بيش از 

اند و اصول آن  یافته بدان پيوستهکشورهاي صنعتي و توسعه 

. کنند، نظامي بسيار موفق در جهان است را رعایت مي

همچنين با توجه به این مهم که بيش از نصف این کشورها 

اند و عضویت به این  در یک دهه اخير به این نظام پيوسته

. دهد نظام همچنان نيز ادامه دارد، آینده اميدبخشي را نوید مي

(42 Moran, 2016:)  عضویت در این سيستم بسيار ساده و

طوري که کشور مربوطه از طریق نمایندگان  به. باشد ارزان مي

وسيله تقاضاي  المللي به دار خود در مسایل بين صالحيت

هاي  المللي رسمي به زبان فرانسه و پرداخت تعرفه بين
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گردد و بدین وسيله  عضویت به فرانک سویيس ميسر مي

تجاري و خدماتي طبق اصول نظام مادرید حمایت از عالیم 

 (Suluk, 2017: 5). آید بدست مي

نحوه الحاق ایران به کنوانسيون مادرید و تأثير آن بر  -2

 حمایت 

سه روش  امکان استفاده از حمایت از مالکيت معنوي جهت

اي  روش ملي، روش منطقه: ها عبارتند از این روش .وجود دارد

در روش ملي،  (100 :1803کریمي، ). المللي و روش بين

هاي ملي با  وليت حمایت از مالکيت معنوي به سازمانؤمس

عنوان  به. شده است اعطا تصویب قوانين و مقررات داخلي

توان به قانون ثبت عالئم تجاري و اختراعات مصوب  مي مثال

و آیين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت عالئم تجاري  0301

و پس از آن قانون ثبت اختراعات،  0333و اختراعات مصوب 

و آیين نامه  0311هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب  طرح

 روشدر  .کرداشاره  ایراندر  0313اجرایي مصوب 

که در یک منطقه معين ميان  هایي نامه موافقت اي منطقه

ترین  باشد که مهم کشورها منعقد گردیده مورد توجه مي

سازمان از این نوع، مجمع عربي حمایت از مالکيت فکري 

 هاي نامه مقررات موافقت نيز، المللي بين در روش  .باشد مي

 اند، منعقد گردیده مالکيت معنوي المللي که در خصوص بين

هاي  نامه ترین موافقت که مهم گيرد مورد توجه قرار مي

. باشد مي 0113 کنوانسيون پاریسدر این زمينه  مربوطه

 (30: 0311بحریني، )

سيستم )المللي عالئم تجاري  موجب مقررات ثبت بينه ب

قوانين داخلي هركشور مورد  در راستاي، عالمت (مادرید

المللي خود  وارد طریق بين پس از آن گيرد و مي بررسي قرار

تجاري  المللي عالئم بين ثبت به عبارتي دیگر .شود مي

اداره كشور مبداء صورت  دردرمرحله اول با ثبت ملي 

 با تعيين كشورهاي مورد نظرخود  پس از آن خودبه و پذیرد مي

این خصوصيت برتر  .شود مي مطرحالمللي  سطح بين در

ست كه متقاضي با تسليم یك اظهارنامه ا سيستم این

تواند  المللي از طریق اداره مالکيت صنعتي به وایپو مي بين

نامه و پروتکل  ضو موافقتكشورع کليه درصورت تمایل در

آنها بسته به انتخاب خود حمایت  یا تعدادي ازبا همه مادرید 

برناردي، ). دكسب نمای خود را درخواست و ازعالمت تجاري

0312 :11) 

الحاق ایران به کنوانسيون مادرید و تأثير آن بر سيستم  -3

 بندي  طبقه

اختراعات، بندي در حقوق ثبت عالئم و  در مورد سيستم طبقه

 23ماده  3طبق بند  ،نامه ایران قبل از پيوستن به موافقت

وزارت عدليه  0301قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 

بندي محصوالت  مکلف شده بود که نظامنامه الزم را با طبقه

در نظام نامه وزارت عدليه با استناد به . تنظيم و تصویب نماید

صالحي قانون ثبت عالئم نامه ا ماده مذکور به موجب آیين

طبقه براي عالئم  31، 0333تجارتي و اختراعات مصوب 

بيني کرده است ولي در شرایط فعلي  صنعتي و تجاري پيش

نامه مادرید تنوع کاالها و خدمات  پس از پيوستن به موافقت

طبقه  01نامه مادرید تا  موجب شده است که براساس موافقت

باتوجه به موارد لذا  (010، 0311کریمي، ). افزایش پيدا کند

نامه و پروتکل  ذکر شده، از آنجایي که الحاق به موافقت

المللي را الزامي  بندي بين مادرید لزومًا تبعيت از سيستم طبقه

اي از ریاست قوه قضائيه درخواست  کند، بنابراین طي نامه مي

شده که با توجه به مبناي قانوني قضيه، اجازه دهند تا سيستم 

طبقه براي انواع کاال و  31بندي قدیم که فقط تا  هطبق

بندي کاال و  بيني شده بود، تغيير و سيستم طبقه خدمات پيش

المللي مادرید صورت  بندي بين خدمات در ایران براساس طبقه

لذا با موافقت ریاست قوه قضایيه  (30، 0311بحریني، ). بگيرد

ران محقق شد و نامه بر قوانين ای بدین وسيله تأثير موافقت

 . بندي خدمات و کاالها گسترش پيدا کرد سيستم طبقه
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نامه، ثبت عالئم تجاري در باب  موافقت 3ماده  2طبق بند 

المللي، متقاضي باید کاالها و خدماتي را که براي  ثبت بين

ها حمایت از عالمت درخواست شده است و نيز در صورت  آن

بندي  ب طبقهامکان، طبقه یا طبقات مربوط را بر حس

المللي کاالها و خدمات را  بندي بين نامه راجع به طبقه موافقت

حال اگر متقاضي چنين . به منظور ثبت عالئم قيد کند

المللي، کاالها یا خدمات را  مشخصاتي را قيد نکند، دفتر بين

. بندي خواهد کرد بندي مذکور طبقه در طبقات مناسب طبقه

شده از سوي متقاضي را با  المللي، طبقات اعالم دفتر بين

در صورت بروز . همکاري اداره ملي، کنترل خواهد کرد

المللي  المللي، نظر دفتر بين اختالف بين اداره ملي و دفتر بين

بندي فعلي که الهام گرفته از نوع  در طبقه. مرجح خواهد بود

طبقه براي  00طبقه براي کاالها و  30المللي آن است،  بين

موضوع  00111گرفته شده است که شامل خدمات در نظر 

ها  این ليست. است که هرکدام داراي کد مخصوصي هستند

اي از متخصصان مورد اصالح و  هر چند گاهي توسط کميته

نامه در  طوري که این موافقت گيرند، به تجدید نظر قرار مي

المللي کاالها و خدمات به منظور ثبت  بندي بين رابطه با طبقه

هاي  تصویب شده و در سال 0111عالئم در سال  المللي بين

کریمي و ). بعد مورد اصالح و تجدید نظر قرار گرفته است

امروز با مکانيزه شدن اداره مالکيت  (011: 0311کریمي، 

بندي  صنعتي کليه عالئم تجاري و خدماتي بر اساس طبقه

المللي مربوطه وارد سيستم شده است که  جدید در کدهاي بين

المللي و تسهيل امور این امر داراي اهميت  بين از حيث

 . سزایي است هب

لحاق ایران به کنوانسيون مادرید و تأثير آن بر منع نصب ا -0

 هاي غير واقعي  نشانه

توانند با تقدیم  براساس معاهده ثبت اختراع، اتباع ایراني مي

المللي اختراع و سپس ثبت آن در اداره ملي  یک اظهارنامه بين

المللي وایپو، حمایت از اختراع خود را در کليه  یا دفتر بين

کشورند تضمين نمایند، که  031کشورهاي عضو که حدود 

. ایراني به همراه دارد این امر امتيازات زیادي را براي اتباع

این قانون که پس از الحاق  (03: 0313راشدي و سواري، )

نامه مادرید شکل گرفت، تأثير بسزایي در  ایران به موافقت

. باب اختراعات و جلوگيري از سرقت اطالعاتي ایجاد نمود

نامه  همچنين موجب شد که دیدگاه مثبتي نسبت به موافقت

بنابراین امروزه از یک . د شودمادرید در حقوق ایران ایجا

طرف اتباع ایراني قادر هستند اختراع خود را در کشورهاي 

مختلف با صرف کمترین هزینه و وقت به ثبت برساند و از 

. سوي دیگر اقدامات اداره مالکيت صنعتي مؤثرتر شده است

همچنين دسترسي مردم به اطالعات مربوط به اختراعات 

: 0311کریمي و کریمي، . )تجدید آسان و سریع شده اس

011) 

این معاهده در هيأت دولت به تصویب رسيده و به مجلس 

نامه  لذا الحاق به موافقت. شوراي اسالمي ارسال گردیده است

هاي غير واقعي یا  مادرید در مورد جلوگيري از نصب نشانه

نامه ليسبون موجب  گمراه کننده بر کاال و همچنين موافقت

ایران از محصوالت استراتژیک خود از قبيل  شود که اتباع مي

فرش که به نوعي کيفيت آن متعلق به  منطقه جغرافيایي 

مجلس شوراي اسالمي ایران .  خاصي است، حفاظت نمایند

نامه مادرید را پذیرفت و با استناد به  موافقت 0312در سال 

ها  المللي آن نامه مادرید اسامي مبدأ و ثبت بين موافقت 3ماده 

 . ا به تصویب رساندر

الحاق ایران به کنوانسيون مادرید و تأثير آن در ایجاد  -1

 بستر حمایت از مالکيت معنوي 

عالوه بر رفع موانع و مشکالت امر قانونگذاري در ایران در 

نامه و  ارتباط با حمایت از مالکيت معنوي طبق موافقت

ر جهت ایران د در پروتکل مادرید، ایجاد بستر منابع انساني

پيشبرد اهداف سازمان جهاني مالکيت فکري صورت گرفته 

هایي در جهت تأسيس  نامه عنوان نمونه، ایجاد تفاهم به. است
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دوره کارشناسي ارشد یا گرایش حقوق مالکيت فکري در 

هاي حقوق دانشگاه تهران،  شهيد بهشتي و دانشگاه  دانشکده

است  تربيت مدرس، از جمله اقدامات مهم در این خصوص

نامه  تالش سازمان در تفاهم. شود گيري مي که در ایران پي

مذکور براي اجرائي کردن این امور مشهود است چراکه این 

هاي معتبر فرانسه  سازمان جهاني با همکاري یکي از دانشگاه

هاي  مقدمات اعزام اساتيد ایراني را براي گذراندن دوره

نموده است و  تحصيالتي در مبحث مالکيت معنوي را فراهم

همچنين در مقابل هم اساتيدي از وایپو براي آموزش اساتيد 

عالوه بر ( 20: 0313راشدي و سواري، ). اند ایراني اعزام کرده

هاي تهران، شهيد بهشتي  و عالمه طباطبائي،  دانشگاه

گرایش مالکيت معنوي در دانشگاه تربيت مدرس نيز به 

هاي اخير تعداد  صورت گرایشي تصویب شده است و طي سال

 . زیادي دانشجو در این رشته جذب کرده است

ي بدین هاي سازمان مالکيت معنو نمونه دیگري از تالش

که تعداد زیادي قاضي و کارشناس، از سوي  صورت است

هاي آموزشي  هاي زیربط براي طي دوره ها و سازمان وزارتخانه

اند که این روند  کوتاه مدت و بلندمدت به خارج اعزام شده

نامه مادرید افزایش  خصوص بعد از الحاق به موافقت به

همچينين براي پيشبرد و گسترش . چشمگيري داشته است

عمومي و افزایش دانش کارشناسان، در سطح آگاهي 

هاي اخير شاهد سمينارهاي متعددي در این زمينه در  سال

معمارنژاد و همکاران، ). الملل هستيم گستره منطقه و بين

0312 :001 ) 

الحاق ایران به کنوانسيون مادرید و تأثير آن بر حل  -1

 مشکل مدرنيزه شدن فناوري اطالعاتي عالئم تجاري 

ي تنگاتنگ سازمان جهاني مالکيت فکري در پيشبرد با همکار

هایي که  نامه ها و تفاهم نامه اهداف این سازمان و موافقت

هاي جدي از دهه ي  ایران در این راستا پذیرفته است، تالش

هاي مهم  اي از پروژه ها نمونه این تالش. شروع شده است 11

پروژه جهت این . وایپو بود که با موفقيت به اتمام رسيده است

روي  مدرنيته  رسيدن به اهداف خود مواردي از معضالت پيش

 :شدن  ایران را حل نموده که به شرح زیر است

 قابليت جستجوي تصاویر بر اساس کد بندي؛  -

هاي اختراعات بر  قابليت جست و جوي نقشه و فرمول -

 المللي؛  اساس کد بين

 قابليت استفاده از جستجوي ترکيبي؛  -

 اده از شبکه محلي؛ قابليت استف -

 انعطاف در برابر تغييرات و حذف و اضافه کردن احتمالي؛ -

طور گسترده در بخش  امکان ورود به اطالعات به -

اعتراضات، دادگاه، تغييرات؛  نقل و انتقاالت، انتشارات ، 

 (012: 0311کریمي و کریمي، )... . هاي بانکي و فيش

اقدامات اجرائي اداره مالکيت صنعتي ایران در جهت تسهيل 

و با  0در بخش عالئم تجاري با اتصال به شبکه وایپو نت

هماهنگي با سازمان شرکت خارجي مأمور شده است که 

حسن . کارهاي اجرایي مربوطه را در اسرع وقت انجام دهد

اتصال به وایپو نت در این است که محققان کشور قادر 

مالکيت  خواهند بود از جدیدترین اطالعات مربوط به حقوق

هاي آموزشي حقوقي سازمان  فکري آگاه شوند و از برنامه

 .مند گردند جهاني مالکيت فکري مطلع و بهره

 گيرينتيجه

حمایت از عالئم تجاري و تنظيم قواعد مالکيت صنعتي جزء 

رو نقش  تشکيل دهنده حقوق مالکيت معنوي است، از همين

ير آن در مؤثر مالکيت معنوي در تجارت جهاني و سهم چشمگ

ها توجه  زني دولت المللي و افزایش قدرت چانه رقابت بين

. همگان را به حمایت مناسب از دارندگان آن جلب کرده است

طور بهبود  به همين علت ایران براي نيل به این مزایا و همين

وضعيت حقوقي خود در بحث ثبت عالئم تجارتي مورد نياز 

المللي  معاهدات بين اشخاص حقيقي و حقوقي خود با پذیرفتن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Wipo Net. 
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راستا با  و با تغيير قوانين قبلي و یا با ایجاد قوانين مترقي و هم

المللي بستر فناوري، نيروي انساني و  اسناد و معاهدات بين

 . اطالعاتي خود را در رابطه با عالیم تجاري توسعه داده است

باتوجه به نيازهاي روز و ضرورت الحاق کشورمان به تعدادي 

المللي در زمينه مالکيت  و معاهدات بين ها کنوانسيوناز 

 هاي که کشورمان تا قبل از اقدامات سال يیاز آنجا ،صنعتي

اخير صرفًا عضو کنوانسيون پاریس بوده و به سایر معاهدات 

ود، تحت تصدي سازمان جهاني مالکيت معنوي ملحق نشده ب

ید گام نامه مادرید و پروتکل مادر پيوستن ایران به موافقت

بلندي درجهت نيل به اهداف ثبت عالئم تجارتي محسوب 

شود و همچنين اصالحات به عمل آمده در نوع خود  مي

بخوبي ملموس و مشهود است هرچند که در مرحله اجرا هنوز 

 .شود ضعف هایي در این مبحث دیده مي

در این تحقيق با اصالت متون، صداقت و  :يمالحظات اخالق

  .شده است داري رعایت امانت

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

نویسندگان به صورت برابر در تهيه مقاله  :سندگانیسهم نو

 .اندحاضر مشارکت داشته

 مقاله ما را نیا هيکه در ته يکسان  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .میينما يرساندند، تشکر م ياری

مين مالي سامان بدون تأاین پژوهش : ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استیافته
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