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مـراحـل ثـبت بـرنـد در ایـران را از کـجا شـروع کـنم؟ نـحوه ثـبت بـرنـد در سـامـانـه بـه چـه صـوت مـی 
بــاشــد؟ مــدارک ثــبت بــرنــد را تــوضــیح دهــید؟ قــرارداد ثــبت بــرنــد چــگونــه تــنظیم مــی شــود ؟ هــزیــنه 


ثبت برند به چه میزان است؟



ثبت برند تجاری 


نام های دیگر برند که قابلیت استفاده دارند به شرح زیر می باشد:
•
برند
•
نمانام
•
مارک
•
نماد
•
نام
•
عبارت
•
طرح
•
) brandانگلیسی(
•
) marqueفرانسوی(
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برندها به صورت فارسی و التین قابلیت ثبت دارند.


این مطلب را مطالعه کنید: ثبت برند التین

تعریف برند به زبان ساده

بـرنـد بـه نـام تـجاری یـک کـاال و یـا خـدمـت یـک شـخص حـقیقی یـا حـقوقـی و یـا مشـترک گـفته مـی 
شـــود کـــه بـــرای صـــاحـــب امـــتیاز بـــرنـــد, ایـــجاد تـــمایـــز مـــی کـــند و بـــاعـــث مـــی شـــود کـــه کـــاالهـــا و یـــا 
خـدمـات دارنـده بـرنـد بـا ایـجاد تـمایـز در بـازار رقـابـتی وارد شـود در واقـع ثـبت انـواع بـرنـد بـاعـث 


می شود که محصوالت و خدمات فروشنده خاص باشد و از سایر رقبا متمایز گردد.

در نهایت می تواند برند و لوگو یا عالمت تجاری را به طور ساده به این شرح اعالم کرد که:

اگــر امــضاء خــود را لــوگــو در نــظر بــگیریــد و نــام و نــام خــانــوادگــی خــود را بــرنــد, در صــورتــی کــه 
فـقط امـضاء خـود را روی بـرگـه ای بـزنـید انـگار فـقط لـوگـو و عـالمـت تـجاری را کـشیده ایـد و اگـر 
نــام و نــام خــانــوادگــی خــود را زیــر آن بــنویــسید بــرنــد خــود را درج کــرده ایــد و اگــر تــاریــخ آن را 


ذکر کنید انگار زمان آن را مشخص کرده اید.

این مثال جالب نبود از نظر شما؟ !!!!!!!


تعریف برند طبق قانون

تعریف برند طبق کمیته بازاریابی آمریکا به شرح زیر می باشد:
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یـک نـام، واژه، سـمبل، یـا طـرح یـا تـرکـیبی از آن هـا اسـت کـه هـدف آن شـناسـانـدن مـحصوالت و 
یـا خـدمـات یـک فـروشـنده یـا گـروهـی از فـروشـندگـان بـه مشـتریـان و هـمچنین تـمایـز مـحصوالت آن 


ها از سایر رقبا می باشد.
بـرنـد دقـیقاً هـمان مـوضـوعـی مـی بـاشـد کـه شـنونـده یـا مـخاطـب یـا هـر شـخص دیـگر بـا شـنیدن یـا 
دیــدن آن بــه مــاهــیت اصــلی و تــمایــز آن بــا دیــگر رقــبا پــی مــی بــرد. پــس بــعد از ثــبت انــواع بــرنــد 


حتماً می بایست به برند سازی پرداخت.

تعریف برند طبق قانون به شرح زیر می باشد:

الــف- عــالمــت يــعنی هــر نــشان قــابــل رؤيــتی كــه بــتوانــد كــاالهــا يــا خــدمــات اشــخاص حــقيقی يــا 

حقوقی را از هم متمايز سازد.

ب- عــالمــت جــمع يــعنی هــر نــشان قــابــل رويــتی كــه بــاعــنوان عــالمــت جــمعي در اظــهارنــامــه ثــبت 
مــــعرفــــی شــــود و بــــتوانــــد مــــبدأ و يــــا هــــرگــــونــــه خــــصوصــــيات ديــــگر مــــانــــند كــــيفيت كــــاال يــــا خــــدمــــات 
اشــخاص حــقيقی و حــقوقــی را كــه از ايــن نــشان تــحت نــظارت مــالــک عــالمــت ثــبت شــده جــمعی 


استفاده می كنند متمايز سازد.
ج- نــام تــجارتــی يــعنی اســم يــا عــنوانــی كــه مــعرف و مــشخص  كــننده شــخص حــقيقی يــا حــقوقــی 


باشد.

ویژگی های برند مناسب 

یک برند موفق و دارای تاثیر نیرومند باید شامل موارد زیر باشد:

•
برند می بایست متناسب با فعالیت انتخاب شود.
•
برند می بایست دارای جایگاه مناسب باشد.
•
برند می بایست برای شنونده الهام بخش باشد.
•
برند می بایست کم نظیر و منحصر به فرد باشد.
•
برند می بایست دارای جذابیت و گیرایی باشد.
•
برند می بایست دارای هویتی متناسب با منطقه ارائه خدمات و فروش کاال باشد.

برند از نظر مصرف کننده 

برندی که ثبت می شود از دید شنونده باعث ارجاع به موارد زیر می شود:

وقـتی نـام بـرنـد بـه گـوش شـنونـده نـواخـته مـی شـود مـصرف کـننده مـنشاء و یـا مـبداء بـرنـد را •

به یاد می آورد.
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وقــــتی مــــصرف کــــننده بــــه بــــرنــــدی اعــــتماد کــــند در ذهــــن خــــود نســــبت بــــه بــــرنــــد اعــــتماد شــــده •

خطرپذیری کمتری را احساس میکند.

وقــــتی مــــصرف کــــننده بــــه بــــرنــــدی اعــــتماد کــــند هــــزیــــنه پــــرس و جــــو و تــــبلیغات کــــمتری بــــرای •

صاحب برند شامل می شود.

وقـتی مـصرف کـننده بـه بـرنـدی اعـتماد کـند هـمیشه در ذهـن خـود کـیفیت خـوب آن را در نـظر •

میگیرد.


پس با موارد ذکر شده حتماً در برند سازی برای مصرف کننده ارزش قائل شویم.

نمونه برند

نــمونــه بــرنــد بــه ایــن صــورت مــی بــاشــد کــه فــقط نــام آن بــرنــد ثــبت گــردد و شــکل نــوشــته خــالــی مــی 

باشد و هیچگونه لوگوئی ندارد. مانند برند ذهن ناب


تفاوت ثبت برند و لوگو
بـــرنـــد و لـــوگـــو هـــریـــک دو روی یـــک ســـکه هســـتند کـــه نـــبایـــد آن هـــا را بـــه یـــک مـــعنی مـــتصور شـــد و 


مورد استفاده قرار داد چرا که دو معنا و خاصیت متفاوت دارند.
بــرنــد بــه نــام تــجاری یــک کــاال و یــا خــدمــات یــک شــخص حــقیقی یــا حــقوقــی گــفته مــی شــود. تــوجــه 
داشــته بــاشــید کــه مــراحــل ثــبت بــرنــد در هــر دو مــوضــوع ثــبت لــوگــو و بــرنــد یــکسان مــی بــاشــد و 


هزینه ثبت برند در هر دو مورد یکسان می باشد.
درحـالـی کـه لـوگـو شـکل یـا تـصویـری از یـک عـالمـت خـاص اسـت کـه گـاهـاً بـه بـرنـد هـا الـحاق مـی 
شــونــد. ثــبت بــرنــد و لــوگــو بــه صــورت فــارســی و التــین در دنــیای کســب و کــار صــورت مــی پــذیــرد. 


استفاده از برند تحت مالکیت به منظور ایجاد تمایز می باشد.
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هدف از ثبت برند 

بـرنـد نـشانـی اسـت کـه قـادر اسـت کـاال هـای تـولـیدی یـا خـدمـات ارائـه شـده تـوسـط شـخص حـقیقی 

یا حقوقی را از کاالها و یا خدمات سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی متمایز نماید.

در دنــیای امــروز بــا پیشــرفــت تــکنولــوژی و افــزایــش تــعامــل فــکری هــر دقــیقه بــه تــعداد افــرادی کــه 

تمایل به ارائه محصوالت جدید و یا خدمات منحصر به فرد خود دارند افزوده می شود.

ایـــن افـــراد ســـعی مـــی کـــنند تـــا مـــخاطـــبان و مشـــتریـــان خـــود را از هـــر طـــریـــق جـــذب کـــنند و آنـــچه 
مســلم اســت ایــن اســت کــه اولــین شــرط بــرای مــانــدگــاری در ذهــن مــخاطــبین و مشــتریــان داشــنت 
یـــک نـــام و یـــا بـــرنـــد خـــاص و مـــنحصر بـــه فـــرد اســـت. ایـــن بـــرنـــد بـــه نـــوعـــی مـــعرف اصـــلی افـــراد و 


کمپانی هاست.
نـام تـجاری یـا هـمان بـرنـد بـرای تـمایـز افـراد، مـحصوالت و خـدمـاتـشان از یـکدیـگر بـه کـار مـی رود 
و بـه عـبارتـی دیـگر تـضمین کـننده ایـن اسـت کـه رقـبا بـا ارائـه خـدمـات مـشابـه نـمی تـوانـند از سـال 
هـا زحـمت و تـالش آن هـا سـوء اسـتفاده کـنند و چـنانـچه مـرتـکب چـنین عـملی شـونـد مـالـک نـام و 


برند می تواند با تکیه بر گواهی ثبت برند اقدام به شکایت در مراجع صالح نماید.
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بـرنـد در واقـع عـبارت اسـت از هـرگـونـه اصـطالح، عـالمـت، نـشانـه، نـماد، عـدد، طـرح یـا تـرکـیبی از 
ایـن هـا کـه بـرای مـحصول یـا خـدمـات اشـخاص حـقیقی یـا حـقوقـی بـه کـار مـی رود و آن هـا را از 


هم متمایز می سازد.
هـــر شـــخص حـــقیقی یـــا حـــقوقـــی مـــی تـــوانـــد عـــالوه بـــر ثـــبت نـــام تـــجاری خـــود بـــرای بهـــتر شـــناخـــته 
شـدن خـدمـات و مـحصوالتـش بـرنـد خـود را نـیز بـه ثـبت بـرسـانـد تـا بـا درج آن بـر روی مـحصوالت 


و هر مکان دیگری خود را بیشتر در ذهن مخاطبان و مشتریان ماندگار سازد.


مزایای ثبت برند
از دیـر بـاز تـا کـنون انـسان هـمیشه در فـکر صـعود بـه قـله هـای آرزوهـایـش و رسـیدن بـه کـمال و 


پیشرفت بوده است.
چــــه بــــسا هســــتند کــــسانــــی کــــه در ایــــن راه دســــت بــــه انــــجام هــــرکــــاری مــــی زنــــند از جــــمله ســــوء 
اسـتفاده از خـالقـیت، فـکر و ایـده هـای دیـگران، چـه بـسا هسـتند کـسانـی کـه سـال هـای سـال بـا 


ایده و خالقیت خود محصوالتی را طراحی و به تولید رسانده اند.



ولـی در اثـر غـفلت و یـا حـتی جهـل بـه قـانـون آن را بـه ثـبت نـرسـانـده انـد و بـه هـمین خـاطـر افـراد 
ســود جــو بــه راحــتی از ایــده و مــحصوالت آنــان اســتفاده کــرده و حــال یــک عــمر تــالش و زحــمت 


وی را به نام خود تمام کرده اند.
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ثبت برند جلوی این سوء استفاده را برای افراد سود جوی متقلب می گیرد.

حال با توضیحات فوق الذکر چند نمونه دیگر از مزایای ثبت عالمت را بیان می نماییم:

•
این امکان را به مشتریان می دهند که بتوانند محصوالت را از یکدیگر تشخیص بدهند.
•
یکی از ابزارهای تبلیغاتی داشنت یک برند معتبر می باشد.
بـا ثـبت بـرنـد خـود مـی تـوان اجـازه اسـتفاده آن را بـه اشـخاص ثـالـث داد و حـتی مـی تـوانـد •


منبع درآمد مستقیم برای صاحب عالمت باشد.

دسته بندی برند 
بــرنــد و لــوگــو را مــی تــوان از لــحاظ مــاهــیت آن تــقسیم بــندی نــمود. ایــن دســته بــندی لــزومــاً شــامــل 
یـک دسـته نـمی شـود و مـمکن اسـت یـک بـرنـد شـامـل یـک یـا چـند دسـته بـه صـورت هـمزمـان بـاشـد 


پس می توان دسته بندی را به شکل زیر ارائه نمود:
•
برند و لوگو محصول محور باشد. مانند شرکت های دارای محصول و کاال قابل عرضه.
•
برند و لوگو خدمات محور باشد. مانند مدارس و موسسه های آموزشی.
بـــرنـــد و لـــوگـــو شـــخص مـــحور بـــاشـــد. مـــانـــند ورزشـــکارانـــی کـــه مـــی خـــواهـــند تـــحت نـــام خـــود •

مجـموعـه ای راه انـدازی کـنند.بـرنـد و لـوگـو شـرکـت بـاشـد. مـانـند شـرکـتی کـه نـام خـود را ثـبت 

می کند تا شخصی نتواند از نام شرکت سوء استفاده کند.

بـــرنـــد و لـــوگـــو مـــنطقه جـــغرافـــیایـــی بـــاشـــد. مـــانـــند خـــیلی از مـــناطـــق ثـــبت شـــده و یـــا یـــک شهـــر •

خاص که محصوالت مخصوص به خود را دارا هستند.

•
برند و لوگو عمومی باشد مانند مراسم های حکومتی.
•
برند و لوگو فرهنگی باشد. مانند مراسم های فرهنگی یک کشور.
•
برند و لوگو مذهبی باشد. مانند یک مسجد و یا کلیسا با نام خاص خود.

دالیل ثبت برند 

دالیل ثبت برند به شرح زیر می باشد:

•
تضمین می کند که مشتریان می توانند محصوالت را از یکدیگر تشخیص دهند.
•
شرکت ها را قادر می کند محصوالتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
•
ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.
اجــازه اســتفاده از آن هــا بــه اشــخاص ثــالــث داده مــی شــود و مــنبع مســتقیم درآمــد از حــق •


امتیاز ها می باشند.
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•
جزء ضروری موافقت نامه های اعطاء نمایندگی هستند.
•
ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشند.
•
شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصوالت سرمایه گذاری کنند.
•
ممکن است برای دریافت وام مفید باشد.

دسته بندی های برند 

برند از لحاظ دسته بندی به ۳ دسته تقسیم می شود:

•
برند های غیر قابل ثبت
•
برند های قابل ثبت
•
ثبت برند های اجباری


که به صورت کامل آنها را تشریح می دهیم.




برند های غیر قابل ثبت

بـاتـوجـه بـه شـرایـط هـر کـشور یکسـری عـالئـم و بـرنـد هـا قـابـلیت ثـبت نـدارنـد کـه بـه شـرح زیـر مـی 

باشند:
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واژه هـای عـام قـابـل ثـبت بـرای بـرنـد نـمی بـاشـد. بـرای مـثال اگـر قـصد ثـبت بـرنـد «صـندلـی» •
را داریــــد چــــون «صــــندلــــی» واژه عــــام مــــی بــــاشــــد نــــمی تــــوان آن را بــــه عــــنوان بــــرنــــد بــــه ثــــبت 


رساند.
واژه هــای تــوصــیف کــننده قــابــل ثــبت بــرای بــرنــد نــمی بــاشــد. ایــن هــا کــلماتــی هســتند کــه در •

تـجارت مـعموال بـه تـوصـیف مـحصول مـورد نـظر بـه کـار مـی رونـد. مـثل کـلمه «شـیریـن» بـرای 

«شکالت» ولی موسسه ثبتی ذهن ناب راه حل هایی برای ثبت این موضوع دارد.

عــالئــم گــمراه کــننده (فــریــب دهــنده) قــابــل ثــبت بــرای بــرنــد نــمی بــاشــد. عــالئــم تــجاری وجــود •
دارنـد کـه مـصرف کـننده را نسـبت بـه مـاهـیت٬ کـیفیت یـا مـبداء جـغرافـیایـی مـحصول گـمراه 
مــی کــند یــا فــریــب مــی دهــد و هــمچنین عــالئــمی کــه نــظم عــمومــی و اخــالق حــسنه و مــذهــبی 


که عموماً پذیرفته شده اند را نقض کنند به عنوان برند قابل ثبت نیستند.
پـرچـم هـا و نـشانـه هـا قـابـل ثـبت بـرای بـرنـد نـمی بـاشـد. پـرچـم هـا و نـشان هـای سـلطنتی٬ •

عـالئـم رسـمی دولـت و نـشان کـشور هـا و سـازمـان هـای بـین املـللی کـه نـمونـه آن هـا بـه دفـتر 
بــین املــللی ســازمــان جــهانــی مــالــکیت مــعنوی (WIPO) اعــالم شــده اســت مــعموالً قــابــل ثــبت 


نیستند.
عـالئـم تـجاری و بـرنـد هـایـی کـه قـبالً تـوسـط شـخص دیـگری ثـبت شـده بـاشـد و یـا اظـهارنـامـه •

آن شـخص حـقیقی و یـا حـقوقـی قـبل از اظـهارنـامـه شـما بـه ثـبت رسـیده بـاشـد قـابـلیت ثـبت 

ندارند.

•
عالئم و برند هایی که دارای سوء نیت باشد قابلیت ثبت ندارند.
عــالئــم و بــرنــد هــایــی کــه قــبالً در طــبقات دیــگر ثــبت شــده بــاشــند و دارای شهــرت و مــعروفــیت •


باشد قابلیت ثبت ندارند.
در کـل مـی تـوان گـفت پـرچـم هـا٬ عـالمـت هـای مـراکـز دولـتی از جـمله هـالل احـمر یـا دفـاتـر مـرتـبط 
بـــا دولـــت٬ کـــلمات یـــا عـــباراتـــی کـــه جـــلوه دهـــنده اشـــخاص دولـــتی و حـــکومـــتی بـــاشـــد٬ واژه هـــای 
عـام٬ واژه هـای گـمراه کـننده و واژه هـا و عـالمـت هـایـی کـه خـالف نـظم عـمومـی و اخـالق حـسنه 


باشند قابلیت ثبت ندارند.


برند های قابل ثبت
تــمامــی بــرنــد هــا و عــالئــم تــجاری کــه در مــوارد غــیرقــابــل ثــبت نــباشــند بــرنــد هــای قــابــل ثــبت مــی 
بــاشــند و بــعد از گــذرانــد مــراحــل قــانــونــی و پــرداخــت هــای اداره مــالــکیت مــعنوی ثــبت مــی گــردد. 


برند های قابل ثبت را قبل از هر اقدامی استعالم می توان گرفت.
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ثبت برند های اجباری
قـانـون تـجارت ثـبت بـرنـد و لـوگـو را در هـیچ زمـینه ای اجـباری نـکرده اسـت بـه اسـتثناء یـک سـری 
مـوارد کـه جهـت اخـذ مـجوز از بـعضی ارگـان هـا دولـتی نـیازمـند ثـبت بـرنـد هسـتند کـه بـعضی از 


این موارد را بیان می کنیم:
•
ثبت برند در زمینه دخانیات.
•
ثبت برند در زمینه لوازم آرایش و بهداشتی که مرتبط به پوست و مو باشد.
•
ثبت برند در زمینه داروئی که توسط پزشک تجویز می شود.
•
ثبت برند در زمینه محصوالت غذائی که بسته بندی مخصوص در ظروف داشته باشد.
•
ثبت برند در زمینه نوشیدنی می باشند.


شرایط ثبت برند در ایران
شـرایـط ثـبت بـرنـد در ایـران بـا تـوجـه بـه مـوقـعیت کـشور مـا بـسیار حـائـز اهـمیت مـی بـاشـد. خـیلی 
از بـرنـد هـا و عـالئـم تـجاری بـا تـوجـه بـه محـدودیـت هـای تحـمیل شـده بـه کـشور مـا قـادر بـه فـعالـیت 


در ایران عزیز ما نمی باشند.
مـی تـوان از ایـن زمـان و شـرایـطی کـه پـیش آمـده اسـت بـه نـفع خـودمـان اسـتفاده کـنیم و بـا تـوجـه 
بــه عــدم حــضور بــرنــد هــای مــعروف٬ ثــبت آن هــا را پــیش بــرویــم تــا زمــانــی الزم کــه ایــن مــشکالت 


حل و فصل شود تمامی زمینه های برای استفاده از برند ثبت شده فراهم گردد.
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الزم بـه ذکـر مـی بـاشـد کـه در صـورتـی کـه بـرنـد بـه نـام شـما ثـبت گـردد شـرکـت مـادر فـقط بـا اجـازه 

صاحب برند می تواند آن محصول را در بازار ایران عرضه کند پس زمان را از دست ندهید.

نحوه ثبت برند 
ثـــبت بـــرنـــد پـــروســـه ای زمـــان بـــری مـــی بـــاشـــد کـــه بـــا اســـتناد بـــه قـــانـــون امـــکان پـــذیـــر مـــی بـــاشـــد. 
درصــورتــی کــه تــمایــل بــه ثــبت بــرنــد داریــد ابــتدا مــی بــایســت ثــبت نــام ســامــانــه جهــت اخــذ کــلمه و 


رمز عبور سامانه مالکیت معنوی انجام شود.




چگونه برند ثبت کنیم؟

بـــعد از ایـــن مـــهم مـــی بـــایســـت اظـــهارنـــامـــه ای را ثـــبت و ضـــمائـــم آن را بـــارگـــذاری کـــرد و جهـــت 
بــررســی٬ آن را بــرای اداره مــالــکیت مــعنوی ارســال نــمود تــا کــارشــناســان آن اداره مــحترم نــظر 


خود را در مورد اظهارنامه شما بیان کنند.
تـوجـه داشـته بـاشـیم کـه مـوسـسه ثـبتی ذهـن نـاب بـا تجـربـه ای کـه دارد قـابـلیت اسـتعالم بـرنـد مـد 
نـظر شـما را قـبل از ارسـال اظـهارنـامـه را دارد. پـس پـیشنهاد مـی کـنیم قـبل از هـرگـونـه تـصمیم 


گیری با مشاوران ما صحبت کنید تا در زمان و هزینه شما صرفه جویی شود.

استعالم صحیح ثبت برند 
بـعد از بـه ثـبت رسـانـدن یـک شـخصیت حـقوقـی و حـتی شـخص حـقیقی، صـاحـبان شـرکـت هـا یـا 
اشـخاص بـرای بـرخـورداری از یـک سـری مـزایـا مـانـند اخـذ نـمایـندگـی و یـا اسـتفاده از تـسهیالت 
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بــــانــــکی و هــــمینطور مــــعرفــــی مــــحصوالت خــــود نــــیاز دارنــــد تــــا بــــرنــــدی را بــــرای مــــحصوالت خــــود 

انتخاب کرده و آن را به ثبت برسانند.

جهـت بـرگـزیـدن و ثـبت بـرنـد نـیاز بـه شـرایـط خـاصـی مـی بـاشـد. بـر اسـاس قـانـون ثـبت عـالمـت و 

اختراعات، برند باید نوآورانه، ابتکاری بوده و سبب گمراهی عموم نشود.



جـدیـد و نـو بـودن بـرنـد یـعنی ایـنکه بـرنـد مـورد اسـتفاده بـر روی مـحصول کـه ارائـه گـردد، از لـحاظ 
شــکلی بــایــد تــازه و جــدیــد بــوده و قــبالً بــه وســیله ســایــریــن بــه ثــبت نــرســیده و مــورد اســتفاده قــرار 


نگرفته باشد.
بــــایــــد اشــــاره داشــــته بــــاشــــیم کــــه بــــر اســــاس جــــدول طــــبقه بــــندی کــــاال، زمــــانــــی کــــه بــــرای کــــاالی 
مــشخصی عــالمــتی از یــک طــبقه خــاص اســتعمال گــردد، فــرد دیــگری کــه بــعد از انــتخاب عــالمــت 
مــذکــور بــخواهــد جهــت کــاالی خــود یــک عــالمــت مــشابــه از طــبقه مــزبــور و از هــمان عــالمــت قــبلی 


استفاده نماید، اجازه این کار به او داده نخواهد شد.
از آنــجایــی کــه حجــم بــرنــدهــای ثــبت شــده در اداره مــالــکیت مــعنوی در طــی دهــه هــای اخــیر بــه 
صــورت وســیعی افــزایــش پــیدا کــرده اســت، لــذا در حــال حــاضــر انــتخاب عــالئــم تــجاری یــا بــرنــد 
بـــسیار دشـــوارتـــر از گـــذشـــته شـــده اســـت. درصـــورتـــی کـــه یـــک بـــرنـــد بـــه ثـــبت رســـیده بـــاشـــد دیـــگر 


قابلیت ثبت نخواهد داشت.
بـه خـاطـر هـمین مـسئله هـم مـی بـاشـد کـه جهـت پـیشگیری از رد اظـهارنـامـه بـرنـد پـیشنهادی، پـیش 
از ثـبت بـرنـد، بـایـد از بـرنـد مـد نـظر اسـتعالم بـرنـد گـرفـته شـود تـا مـطمئن شـد کـه ایـن بـرنـد قـبالً بـه 


ثبت نرسیده باشد.
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طریقه صحیح استعالم برند قبل از ثبت
قــبل از ایــنکه شــما اقــدام بــه ثــبت بــرنــد کــنید؛ بــایــد نخســت بــه پــایــگاه اطــالعــاتــی روزنــامــه رســمی 
کـشور بـه آدرس http://rrk.ir مـراجـعه نـمائـید. بـرای اسـتعالم بـرنـد٬ ایـن سـامـانـه از مـعتبرتـریـن 


روش ها برای استعالم برند به شمار می رود.
در ایــن شــیوه جهــت اســتعالم بــرنــد مــد نــظر، نخســت وارد ســامــانــه مــذکــور شــده و ســپس بــایــد بــه 
قـسمت آگـهی هـای قـانـونـی مـراجـعه نـمائـید و بـا انـتخاب بـرنـد بـه عـنوان آگـهی، قـید نـام و تـکمیل 


کردن دیگر اطالعات درخواست شده بر روی گزینه جستجو کلیک کنید.
شــما بــا اســتعالم بــرنــد قــبل از ثــبت مــی تــوانــید از کــلیه بــرنــدهــای ثــبت شــده در ۴۵ طــبقه اطــالع 
پــیدا کــنید. گــاهــی اوقــات امــکان دارد یــک بــرنــد را مــختص کــاال یــا خــدمــتی ویــژه بــدانــیم و قــصد 


داشته باشیم که از همان نام در کاال یا سایر خدمات استفاده نمائیم.
بـنابـرایـن بـا اسـتعالم بـرنـد پـیش از ثـبت، از ثـبت آن در طـبقات دیـگر هـم اطـالع پـیدا مـی کـنیم و 


دیگر نیازی نیست که جهت آن اظهارنامه ای دیگر تنظیم نمود.

این مطلب را مطالعه کنید :استعالم برند قبل از ثبت

انتخاب نام برند 
انــــتخاب نــــام بــــرنــــد امــــری بــــسیار دشــــوار مــــی بــــاشــــد کــــه بــــا تــــوجــــه بــــه پــــیشینه و عــــالقــــه شــــخص 
مــتقاضــی مــتفاوت مــی بــاشــد کــه در ایــن خــصوص مــوارد اســاســی را تشــریــح مــی دهــیم و جهــت 

تعیین نام برند خود حتماً  توسط مشاوران موسسه ذهن ناب استعالمات الزمه را اخذ نمائید.


جدید و ابتکاری بودن برند
از جـمله ویـژگـی هـای یـک بـرنـد ابـتکاری بـودن آن مـی بـاشـد بـه ایـن مـعنی کـه عـالمـت بـایـد دارای 
طـراحـی و ظـرایـف شـکلی بـاشـد. درصـورتـی کـه عـالمـت سـاده بـوده و بـا خـود جـنس اشـتباه گـردد 
مــحصول عــرضــه شــده در بــازار مــورد حــمایــت قــرار نــمی گــیرد و آثــار خــوب تــجاری یــک عــالمــت 


ابتکاری را در بر نخواهد گرفت.
از ســوی دیــگر، ابــتکاری بــودن بــرنــد مــوجــب مــی شــود کــه اســامــی عــام (مــانــند کــلمه «شــکر») بــه 
عــنوان بــرنــد انــتخاب نــگردد و هــمینطور اســتفاده از خــطوط هــندســی بــه شــکل لــوزی یــا دایــره و 
هـمچنین انـتخاب ارقـام کـه نـشانـگر کـیفیت جـنس بـاشـد، دارای جـنبه ابـتکاری نـمی بـاشـد امـا در 
صــورتــی کــه ارقــام اســتفاده شــده بــا نــوع کــاال جهــت اســتفاده بــه عــنوان عــالمــت، مــتمایــز بــاشــد، 


نمی تواند اشکال داشته باشد.
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گمراه نکردن مشتری
طـراحـی بـرنـد نـبایـد بـه گـونـه ای بـاشـد کـه مشـتری را دچـار گـمراهـی کـرده و وی را در تـشخیص 

و تمییز سایرعالیم تجاری که مقداری مشابهت باهم دارند، دچار اشتباه و انتخاب غلط کند.
مـثالً در عـالئـم مـرکـب امـکان دارد در اجـزاء دو عـالمـت مـرکـب از یـک کـلمه مـشابـه اسـتفاده شـده 
بـاشـد و سـایـر اجـزاء یـکسان و مـشابـه نـباشـند بـه گـونـه ای کـه جـزء مـشابـه و مشـترک دو عـالمـت 


میان مالکان آن ها سبب اختالف و دعوا گردد.
گـاهـی مـواقـع امـکان دارد، ایـجاد اشـتباه در نـظر مشـتری، بـا انـتخاب نـام مـنطقه ای خـاص بـه 
عـنوان بـرنـد جهـت کـاالئـی مـشخص کـه در اصـل مـیان کـاال و آن مـنطقه هـیچگونـه ارتـباطـی وجـود 
نــدارد، پــیش بــیایــد بــه گــونــه ای کــه مشــتری تــصور نــمایــد کــه ایــن مــحصول بــه آن مــنطقه خــاص 
تــــــعلق دارد و در حــــــقیقت مشــــــتری را در مــــــورد مــــــبداء جــــــنس بــــــه اشــــــتباه انــــــدازد و مشــــــتری در 


انتخاب و خرید کاال دچار اشتباه شود.
الزم بـه ذکـر مـی بـاشـد کـه اسـتعالم بـرنـد قـابـلیت اسـتناد ۴۰ درصـدی دارد چـرا کـه احـتمال دارد 
در زمـان اسـتعالم بـرنـد مـدنـظر شـخص دیـگری هـم بـه مـوازات شـما و در زمـانـی زودتـر بـرنـد و یـا 


اظهارنامه خود را ثبت کرده باشد و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد.

مدارک ثبت برند 
مـدارک ثـبت بـرنـد تـحت مـالـکیت دو نـوع شـخصیت حـقیقی و حـقوقـی امـکان پـذیـر مـی بـاشـد. پـس 
زمــانــی کــه مــی خــواهــیم مــدارک ثــبت بــرنــد را بــیان کــنیم مــی بــایســت هــر دو شــخصیت را اعــالم 


کنیم.
تـــوجـــه بـــایـــد داشـــت کـــه مـــی بـــایســـت بـــرای اشـــخاص حـــقوقـــی حـــتماً شـــخصیت حـــقیقی بـــه عـــنوان 
مــدیــر عــامــل و شــخص صــاحــب امــضاء بــه عــنوان دریــافــت کــننده ابــالغ هــا اعــالم گــردد. حــاال بــا 


ذکر این مورد مدارک ثبت برند را به صورت کلی بیان می کنیم.
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مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی


مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی یا افراد به شرح زیر می باشد:
مـدارک هـویـتی بـرابـر اصـل شـده مـتقاضـی ثـبت بـرنـد و لـوگـو کـه شـامـل شـناسـنامـه و کـارت •

مـلی یـا کـارت هـوشـمند مـی بـاشـد کـه درصـورتـی کـه مـتقاضـی غـیرایـرانـی بـاشـد پـاسـپورت و 

کدفراگیر اخذ شده الزامی می باشد.

مـتقاضـی مـی بـایسـت دارای یـک کـد پسـتی مـعتبر و یـک آدرس ایـمیل و یـک خـط مـوبـایـل بـه •

نام خودش باشد که قابلیت استعالم داشته باشد.

درصـورتـی کـه مـتقاضـی بـرای اولـین مـرتـبه جهـت ثـبت بـرنـد و لـوگـو اقـدام کـند اقـرارنـامـه ای •
کـــه مـــوســـسه تـــحویـــل مـــتقاضـــی داده شـــده اســـت را در دفـــتر اســـناد رســـمی تـــائـــید و جهـــت 


دریافت شناسه یکتا و رمز تصدیق و تاریخ اخذ اقدام نماید.
مــجوزی دال بــر فــعالــیت در زمــینه ثــبت بــرنــد و لــوگــو بــه نــام مــتقاضــی. در صــورت فــارســی •

بـودن بـرنـد جـواز کسـب, جـواز تـاسـیس, پـروانـه بهـره بـرداری یـا هـر مـجوز مـعتبر دیـگر و در 
صـورت التـین بـودن بـرنـد عـضویـت اتـاق بـازرگـانـی, کـارت بـازرگـانـی و یـا Enamad سـایـت 


که مرتبط به رشته فعالیت و طبقه بندی عالمت باشد.
درصــورتــی کــه بــرنــد بــه هــمراه لــوگــو ثــبت گــردد مــی بــایســت لــوگــو بــرنــد در ابــعاد ۱۰ در ۱۰ •


فایل Jpeg که قابلیت تغییر را داشته باشد به موسسه تحویل داده شود.
تـوصـیف مـختصر در مـورد لـوگـو طـراحـی شـده و اعـالم طـیف رنـگ هـای بـه کـار رفـته در لـوگـو •


توسط متقاضی.
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درصـورتـی کـه تـمایـل بـه تـکمیل پـرونـده تـوسـط وکـیل امـور بـرنـد بـاشـد امـضاء وکـالـتنامـه وکـیل •

توسط متقاضی.


مدارک ثبت برند شرکت ها یا اشخاص حقوقی
مــدارک ثــبت بــرنــد اشــخاص حــقوقــی یــا شــرکــت هــا یــا مــوســسات غــیرتــجاری بــه شــرح زیــر مــی 


باشد:
مـدارک هـویـتی شـخصیت حـقوقـی بـرابـر اصـل شـده از جـمله اسـاسـنامـه بـا مـوضـوع مـرتـبط •

بــــا طــــبقات انــــتخاب شــــده بــــرنــــد و آگــــهی ثــــبتی آخــــریــــن تــــعیین ســــمت و حــــق امــــضاء مــــجاز 
شـــخصیت حـــقوقـــی کـــه دارای اعـــتبار بـــاشـــد و بـــه تـــائـــید اداره ثـــبت شـــرکـــت هـــا و مـــوســـسات 


غیرتجاری رسیده باشد.
روزنـامـه رسـمی تـاسـیس و آخـریـن تـعیین سـمت و حـق امـضاء مـجاز شـخصیت حـقوقـی کـه •


دارای اعتبار باشد.
مــدارک هــویــتی بــرابــر اصــل شــده مــدیــر عــامــل شــخصیت حــقوقــی و افــراد صــاحــب امــضاء •

مــجاز کــه شــامــل شــناســنامــه و کــارت مــلی یــا کــارت هــوشــمند مــی بــاشــد کــه در صــورتــی کــه 

متقاضی غیرایرانی باشد پاسپورت و کدفراگیر اخذ شده الزامی می باشد.

مـتقاضـی مـی بـایسـت دارای یـک کـد پسـتی مـعتبر و یـک آدرس ایـمیل و یـک خـط مـوبـایـل بـه •

نام خودش باشد که قابلیت استعالم داشته باشد.

درصـورتـی کـه مـتقاضـی بـرای اولـین مـرتـبه جهـت ثـبت بـرنـد و لـوگـو اقـدام کـند اقـرارنـامـه ای •
کـــه مـــوســـسه تـــحویـــل مـــتقاضـــی داده شـــده اســـت را در دفـــتر اســـناد رســـمی تـــائـــید و جهـــت 


دریافت شناسه یکتا و رمز تصدیق و تاریخ اخذ اقدام نماید.
مـجوزی دال بـر فـعالـیت در زمـینه ثـبت بـرنـد و لـوگـو بـه نـام مـتقاضـی. درصـورت فـارسـی بـودن •

بــــرنــــد جــــواز کســــب, جــــواز تــــاســــیس, پــــروانــــه بهــــره بــــرداری یــــا هــــر مــــجوز مــــعتبر دیــــگر و در 
صـورت التـین بـودن بـرنـد عـضویـت اتـاق بـازرگـانـی, کـارت بـازرگـانـی و یـا Enamad سـایـت 


که مرتبط به رشته فعالیت و طبقه بندی عالمت باشد.
درصــورتــی کــه بــرنــد بــه هــمراه لــوگــو ثــبت گــردد مــی بــایســت لــوگــو بــرنــد در ابــعاد ۱۰ در ۱۰ •


فایل Jpeg که قابلیت تغییر را داشته باشد به موسسه تحویل داده شود.
تـوصـیف مـختصر در مـورد لـوگـو طـراحـی شـده و اعـالم طـیف رنـگ هـای بـه کـار رفـته در لـوگـو •


توسط متقاضی.
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درصـورتـی کـه تـمایـل بـه تـکمیل پـرونـده تـوسـط وکـیل امـور بـرنـد بـاشـد امـضاء وکـالـتنامـه وکـیل •

توسط متقاضی و مهر شخصیت حقوقی.

نـــکته: بـــرای ثـــبت بـــرنـــد التـــین حـــتماً نـــیاز بـــه کـــارت بـــازرگـــانـــی یـــا عـــضویـــت اتـــاق بـــازرگـــانـــی و یـــا 

Enamad به نام متقاضی یا مدیر عامل شخصیت حقوقی می باشد.

نـکته: درصـورت دارا بـودن کـارت بـازرگـانـی فـقط مـی تـوان ۵ بـرنـد ثـبت شـده داشـته بـاشـید و در 
صـــورتـــی کـــه بـــرنـــد شـــشم خـــود را مـــی خـــواهـــید ثـــبت کـــنید نـــیاز بـــه یـــکی از مـــجوزهـــای دیـــگر مـــی 


باشد.
نــکته: درصــورتــی کــه بــرنــد دارای مــعنی و مــفهوم خــاصــی نــباشــد کــارت بــازرگــانــی اجــباری مــی 


باشد.

مالکیت برند ثبت شده 
مـالـکیت بـرنـد مـی تـوانـد از ۱ نـفر شـخصیت حـقیقی و یـا حـقوقـی تـا ۱۰۰ نـفر تـعیین گـردنـد یـعنی 
مـالـکیت یـک بـرنـد مـی تـوانـد بـرای ۱ نـفر تـا ۱۰۰ نـفر بـاشـند ولـی بـابـت ثـبت هـر بـرنـد و لـوگـو مـی 


بایست فقط یک شخصیت دارای مجوز باشد.
یـعنی بـرای ثـبت بـرنـد اگـر فـقط یـک نـفر مـجوز داشـته بـاشـد کـفایـت مـی کـند. مـیزان تـعیین مـالـکیت 
اشـــخاص در بـــرنـــد بـــا درصـــد تـــعیین مـــی گـــردد. تـــعداد ۱۰۰ نـــفری کـــه اعـــالم کـــردیـــم بـــه صـــورت 
مـتعادل و عـرف مـی بـاشـد ولـی مـیتوان بـی نـهایـت مـالـک داشـته بـاشـد و مـیزان درصـد کـمتر از ۱ 


درصد به مالکین تعلق گیرد.

عنوان برند ثبت شده 
در ثـبت بـرنـد و لـوگـو جـواب دادن بـه اولـین سـوال یـعنی ایـنکه چـه نـامـی بـرای بـرنـد انـتخاب کـنیم 
بـــسیار دشـــوار اســـت و اهـــمیت زیـــادی نـــیز در آیـــنده بـــازار تـــجارت شـــرکـــت یـــا شـــخص حـــقیقی 


خواهد داشت.
انـتخاب اسـم بـرنـد وظـیفه مـدیـر بـازاریـابـی شـرکـت و یـا مـشاور تـجاری شـخصیت حـقیقی اسـت. 
امــا یکســری نــکات وجــود دارد کــه رعــایــت کــردن آنــان مــی تــوانــد در انــتخاب اســم بــرنــد بــه شــما 


کمک کند.
بهــتر اســت کــه اســمی را کــه انــتخاب مــی کــنید از نــظر نــگارشــی آســان بــاشــد, مــنحصر بــه فــرد 


باشد, آینده نگری در آن نهفته باشد.
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تـلفظ راحـت داشـته بـاشـد, کـوتـاه بـاشـد, از مـخفف کـلمات اسـتفاده نـشود, از بـرنـد هـای مـعروف 
یـا بـرنـد دیـگری تـقلید نـکنید, سـعی کـنید مـعنی داشـته بـاشـد. بـا رعـایـت ایـن نـکات مـی تـوانـید یـک 


اسم خوب برای ثبت برند و لوگو انتخاب کنید.
عـنوان بـرنـد و لـوگـو یـکی از مـهمتریـن مـراحـل شـروع مـی بـاشـد کـه مـی بـایسـت تـوسـط مـتقاضـی 


انجام گردد به کمک موسسه ثبتی ذهن ناب استعالم با قابلیت ۵۰ درصدی را اخذ نماید.
عـنوان بـرنـد بـایـد سـاده و روان بـاشـد و قـبالً بـه ثـبت نـرسـیده بـاشـد و قـابـلیت ثـبت داشـته بـاشـد. 
عـــنوان بـــرنـــد بهـــتر اســـت بـــا لـــوگـــو شـــما هـــمخوانـــی داشـــته بـــاشـــد تـــا در آیـــنده در ذهـــن هـــا بـــاقـــی 


بماند.

مراحل ثبت برند 0 تا 100 

مراحل ثبت برند از نظر ما به ۹ مرحله تقسیم بندی می شود که به شرح زیر می باشد:




ثبت نام های سامانه ثبت برند

مـرحـله ۱: ثـبت نـام هـای سـامـانـه و امــور مــربــوط بــه اقــرارنــامــه هــای اداری و تــائــیدیــه آن کــه 

می بایست توسط متقاضی انجام شود.
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انتخاب نام برند و طراحی لوگو
مـرحـله ۲: انـتخاب نـام بـرنـد و طـراحـی لـوگـو مــورد نــظر کــه یــکی جــذاب تــریــن مــراحــل مــی 
بـاشـد و هـمچنین رعـایـت عـدم تـکراری بـودن بـرنـد و لـوگـو مـی بـایسـت مـورد اسـتعالم قـرار گـیرد کـه 


در زمان و هزینه صرفه جویی شود.


تکمیل مدارک ثبت برند
مـرحـله ۳: تـکمیل مـدارک ثـبت بـرنـد و لـوگـو کـه در مـدارک ثـبت بـرنـد کـامـالً تـوضـیح داده شـده 


است.


تنظیم و ثبت اظهارنامه برند
مــرحــله ۴: تــنظیم و ثــبت اظــهارنــامــه بــرنــد در ســـامـــانـــه اداره مـــالـــکیت مـــعنوی کـــه بـــعد از 
تــکمیل مــدارک اعــالم شــده صــورت مــی پــذیــرد و شــامــل تــعیین مــالــکیت بــرنــد و لــوگــو, نــام بــرنــد, 
فــارســی یــا التــین بــودن بــرنــد, تــوصــیف بــرنــد, مــعنای بــرنــد ذکــر شــده و یکســری مــوارد دیــگر مــی 


باشد.


انتخاب طبقات برند
مـرحـله ۵: انـتخاب طـبقات بـرنـد و لــوگــو کــه مــی بــایســت بــا تــوجــه بــه مــجوزهــای اخــذ شــده و 
مـوضـوع اسـاسـنامـه (اشـخاص حـقوقـی) تـعیین گـردد و در نـهایـت مـی بـایسـت تـائـید اظـهارنـامـه و 
پـرداخـت هـای قـانـونـی انـجام شـود کـه بـعد از مـوارد ذکـر شـده بـه مـتقاضـی یـک شـماره اظـهارنـامـه 
تـــحویـــل داده مـــی شـــود کـــه مـــی تـــوانـــد در ســـامـــانـــه آن را رویـــت کـــرد و یـــا بـــرای شـــماره مـــوبـــایـــل و 


ایمیل اعالم شده ارسال می شود.


بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان اداره برند
مـرحـله ۶: بـررسـی اظـهارنـامـه تـوسـط کـارشـناسـان اداره مـالـکیت مـعنوی (کـارشـناس طـبقه 
بـــندی – کـــارشـــناس اداره – کـــارشـــناس مـــسئول اداره – رئـــیس اداره) انـــجام مـــی شـــود و جـــواب 
خـود را در سـامـانـه اعـالم مـی کـنند کـه شـامـل تـائـید اظـهارنـامـه یـا نـقص اظـهارنـامـه یـا رد مشـروط 


یا رد اظهارنامه می باشد.
•
درصورت تائید اظهارنامه مرحله ۷ به بعد را مطالعه کنید.
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درصـورت نـقص اظـهارنـامـه مـی بـایسـت رفـع نـقص انـجام شـود کـه شـامـل کـمبود مـدارک و یـا •

تکمیل مدارک و تغییرات جزئی می باشد.

درصــــورت رد مشــــروط کــــارشــــناس اعــــالم مــــیکند کــــه در صــــورت رعــــایــــت مــــوارد اعــــالم شــــده •
قـابـلیت ثـبت بـرنـد و لـوگـو امـکان پـذیـر مـی بـاشـد. بـه عـنوان مـثال حـذف کـلمه و ثـبت لـوگـو کـه 


می بایست برند را حذف کرد و فقط لوگو را ثبت نمود.
رد اظـهارنـامـه کـه کـارشـناس بـا تـوجـه بـه تـشابـه یـا مـوارد غـیرقـابـل ثـبت, ایـن نـظر را اعـالم مـی •


کند.


پرداخت روزنامه رسمی نوبت اول برند
مـرحـله ۷: پـرداخـت روزنـامـه رسـمی نـوبـت اول ثـبت بـرنـد و لـوگـو مـی بـاشـد کـه مـی بـایسـت 
ظـرف مـدت ۳۰ روز تـقویـمی از طـریـق سـایـت روزنـامـه رسـمی پـرداخـت گـردد. روزنـامـه رسـمی بـا 
تــوجــه بــه حجــم آگــهی و ســفید و ســیاه بــودن یــا رنــگی بــودن لــوگــو بــه مــتقاضــی اعــالم هــزیــنه مــی 


کند.


پرداخت حق الثبت و روزنامه نوبت دوم و قبول وکالت پرونده برند
مــرحــله ۸: بــعد از گــذشــت ۳۰ روز از انــتشار روزنــامــه رســمی نــوبــت اول و مــراجــعه بــه ســامــانــه 
اداره مـــالـــکیت مـــعنوی مـــی بـــایســـت حق الــثبت بــرنــد پـــرداخـــت گـــردد. حـــق الـــثبت بـــا تـــوجـــه بـــه 


طبقات انتخابی و فارسی یا التین بودن برند و لوگو تعیین می گردد.
بـعد از پـرداخـت مـبلغ حـق الـثبت بـرنـد و لـوگـو زمـانـی در حـدود ۱۰ روز کـارشـناس بـررسـی مجـدد 
رونـد پـرونـده را چـک نـهائـی مـی کـنند و سـامـانـه جهـت پـرداخـت روزنـامـه رسـمی نـوبـت دوم بـه شـما 


ابالغیه پرداخت روزنام رسمی نوبت دوم را صادر می کند که می بایست پرداخت گردد.
در هـمین حـین اعـالم وکـالـت انـجام مـیگردد تـا وکـیل بـه صـورت فـیزیـکی مـدارک را تـکمیل کـند و 


به اداره مراجعه نماید.


مراجعه وکیل و تحویل تصدیق برند
مـرحـله ۹: مـراجـعه وکـیل بــا مــدارک تــکمیل شــده تــوســط مــوســسه و دریــافــت گــواهــی تــصدیــق 
بـرنـد و لـوگـو تـائـید شـده کـه زمـان اعـتبار آن از زمـان اظـهارنـامـه تـائـید شـده بـه مـدت ۱۰ سـال مـی 


باشد.
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نـکته مـهم: بـا تـوجـه بـه ایـن مـوضـوع کـه پـرونـده هـا در مـوسـسه ثـبتی ذهـن نـاب تـوسـط کـارشـناسـان 
ثــبتی مجــرب انــجام مــی گــیرد و بــرای هــر پــرونــده وکــیل مــتخصص در امــور بــرنــد و لــوگــو پــیگیر 
پــرونــده هســتند مــتقاضــی بــه هــیچ عــنوان نــیاز بــه مــراجــعه حــضوری بــه اداره مــالــکیت مــعنوی را 


ندارد.
نـکته: مـوسـسه ثـبتی ذهـن نـاب تـحت هـیچ عـنوان رقـم قـرارداد را تـغییر نـمی دهـد و حـتی بـا تـغییر 

رقم روزنامه های رسمی یا حق الثبت برند و لوگو, پرداخت مبلغ طبق قرارداد پیش می رود.


نکته: قرارداد و فاکتور ارائه شده در ابتداء قرارداد به متقاضی ارائه می گردد.
نــکته بــسیار مــهم: پــرداخــت مــبلغ قــرارداد بــه صــورت پــلکانــی مــی بــاشــد و بــا گــذشــت هــر مــرحــله 


مبلغ همان مرحله دریافت میشود.

تصدیق برند 

مدارک ثبتی که بعد از ثبت به متقاضی تحویل داده می شود شامل موارد زیر می باشد:

•
اظهارنامه تائید شده برند.
•
ابالغیه تائید برند.
•
روزنامه رسمی نوبت اول ۳ نسخه یکسان.
•
روزنامه رسمی نوبت دوم ۳ نسخه یکسان.
•
تصدیق برند ۱۰ ساله.
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گواهی ثبت برند یا تصدیق برند 

گــواهــی ثــبت عــالمــت شــامــل تــمامــی مــواردی مــی بــاشــد کــه در اظــهارنــامــه تــنظیم و ثــبت گــردیــده 

است. این موارد شامل موارد زیر می باشد:

•
مشخصات مالک یا مالکین برند و لوگو.
•
اجزاء تشکیل دهنده برند.
•
کاال و خدمات و طبقه بندی بین املللی.
•
تصویر لوگو در کادر مخصوص.
•
حق تقدم برند در صورت اعالم.
•
مدت اعتبار ۱۰ ساله با ذکر تاریخ.
•
شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه.
•
شماره و تاریخ ثبت عالمت.
•
امضاء رئیس اداره مالکیت معنوی ایران.
•
توضیحات در پشت برگه تصدیق.
•
کادر تغییرات که در صورت هر نوع تغییراتی در آن درج می گردد.
•
امضاء رئیس اداره مالکیت معنوی در پشت تصدیق.
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هزینه ثبت برند در ایران چقدر است ؟ 
هــــزیــــنه ثــــبت بــــرنــــد و لــــوگــــو شــــامــــل دو مــــرحــــله مــــی بــــاشــــد کــــه مــــی تــــوان آن را بــــه قــــبل از تــــائــــید 


اظهارنامه و بعد از تائید اظهارنامه تفکیک نمود. این موارد را اعالم می کنیم:




مرحله اول ثبت برند

•
ثبت نام حساب کاربری و درخواست تائید حساب کاربری.
•
ثبت ۵ مورد اظهارنامه مشابه در طبقات یکسان.

فــقط درصــورت تــائــید اظــهارنــامــه بــرنــد و لــوگــو درخــواســتی و بــالمــانــع بــودن از نــظر مــشابهــت و 

مغایرت, ادامه کار مقدور می باشد.


مرحله دوم بعد از تائید اظهارنامه برند در اداره مالکیت معنوی
•
ثبت یک مورد برند و لوگو تائید شده.
•
پرداخت روزنامه رسمی نوبت اول برند و لوگو ۲) کادر(
•
اعالم وکالت و پرداخت حق التمبر.
•
پرداخت حق الثبت برند و لوگو.
•
پرداخت روزنامه رسمی نوبت دوم برند و لوگو ۲) کادر(
•
دریافت گواهینامه یا تصدیق برند ثبت شده و انحصار ۱۰ ساله برند.


این مطلب را مطالعه کنید : هزینه کامل ثبت برند
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هزینه اداری ثبت برند 
هــزیــنه هــای ثــبت بــرنــد کــه تــوســط اداره عــالمــت اخــذ مــیگردد شــامــل هــزیــنه اظــهارنــامــه و روزنــامــه 
هـای نـوبـت اول و دوم و حـق الـثبت بـرنـد مـی بـاشـد. بـا تـوجـه بـه حـقیقی و حـقوقـی بـودن شـخص 
مـــتقاضـــی ایـــن هـــزیـــنه هـــا مـــتفاوت مـــی بـــاشـــد. در پـــایـــان کـــار هـــم هـــزیـــنه حـــق الـــثبت بـــرنـــد بـــایـــد 


پرداخت شود.



بـایـد تـوجـه داشـت کـه فـرآیـند ثـبت بـرنـد و عـالمـت تـجاری بـسیار پـیچیده و زمـان بـر مـی بـاشـد در 
نـتیجه مـوسـسه ثـبت بـرنـد ذهـن نـاب مـی تـوانـد در ایـن مـسیر کـنار شـما بـاشـد تـا بـا انـجام حـرفـه 


ای این مهم شما را یاری رساند.

جدول هزینه های ثبت برند و عالمت تجاری 
هــزیــنه هــای ثــبت بــرنــد و عــالمــت تــجاری را مــی تــوان از لــحاظ اداره ثــبت بــه جــدول زیــر خــالصــه 


نمود:
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جدول هزینه های برند و عالمت تجاری

اقالم هزینه شخص حقیقی (افراد) شخص حقوقی 
(شرکت ها و 

موسسات)

حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه
هر طبقه اضافي

۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۰٫۰۰۰ ریال

۴۰۰٫۰۰۰ ریال
۴۰٫۰۰۰ ریال

حق ثبت عالمت به ازاء يك طبقه
حق ثبت هر طبقه اضافی

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰۰٫۰۰۰ ریال

۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال
۲۰۰٫۰۰۰ ریال

حق ثبت تمديددوره هاي ده ساله معادل حق الثبت عالمت

جریمه تاخیر در تمدید ثبت معادل نصف حق الثبت عالمت

هزينه استعالم براي انتقال، اجازه بهره  برداري يا اعراض ۵۰٫۰۰۰ ریال ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق ثبت انتقال  قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد 
كاال و خدمات)

حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي

۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ وخاتمه آن به ازاء يك طبقه 
(با هر تعداد كاال و خدمات)

حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه 
اضافي

۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۵۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰۰٫۰۰۰ ریال

هزينه هربار اصالح اظهارنامه و ضمائم آن ۵۰٫۰۰۰ ریال ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري از آن ۵۰٫۰۰۰ ریال ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري) ۵۰٫۰۰۰ ریال ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه صدورگواهی املثنی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه رونوشت مصدق ۵٫۰۰۰ ریال ۱۰٫۰۰۰ ریال

هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه ۱۵٫۰۰۰ ریال ۳۰٫۰۰۰ ریال

هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت (کمسیون) ۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۷۵۰٫۰۰۰ ریال
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مدت زمان ثبت برند دقیقاً چقدر است ؟ 
مـدت زمـان ثـبت بـرنـد و لـوگـو بـا تـوجـه بـه فـارسـی یـا التـین بـودن و هـمچنین طـبقات آن طـبقه بـندی 
مــی شــود و بــین کــارشــناســان اداره مــالــکیت مــعنوی تــوزیــع مــی شــود. رونــد کــلی ثــبت یــک بــرنــد و 


لوگو به شرح زیر می باشد:



ثــبت نــام ســامــانــه در صــورتــی کــه اولــین مــرتــبه بــرای ثــبت بــرنــد و لــوگــو مــتقاضــی بــاشــد کــه •

زمـان آن بـا تـوجـه بـه هـمکاری مـتقاضـی از ۱ روز تـا زمـان تـحویـل اوراق بـه مـوسـسه بـه طـول 

می کشد.

تـکمیل مـدارک اعـالم شـده کـه هـم در ایـن مـقالـه و هـم در جـلسه قـرارداد بـه مـتقاضـی اعـالم •

می شود که با توجه به همت تکمیل متقاضی تعیین می گردد.

ثـــبت اظـــهارنـــامـــه بـــعد از تـــکمیل مـــدارک کـــه ظـــرف مـــدت ۲ روز کـــاری تـــوســـط مـــوســـسه ثـــبتی •

ذهن ناب انجام می گردد.

هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت (کمسیون) ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بني املللي به عنوان اداره مبدأ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

همه هزینه ها برای مالکین ایرانی بصورت اینترنتی (در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثبت درخواست) بصورت برخط(آنالین) 
دریافت میگردد اما مالکین غیر ایرانی باید معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی عالمت بر مبنای یورو اخذ می 

گردد.

info@zehnenaab.com www.zehnenaab.com 02188600923

mailto:info@zehnenaab.com
http://www.zehnenaab.com


ثبت برند موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

بـــعد از ثـــبت اظـــهارنـــامـــه و تـــحویـــل شـــماره اظـــهارنـــامـــه پـــرونـــده در ابـــتدا بـــه کـــارشـــناس طـــبقه •
بـندی ارجـاع مـی خـورد کـه زمـانـی بـین ۱۰ تـا ۷۰ روز بـا تـوجـه بـه طـبقات و التـین یـا فـارسـی 
بـــودن اظـــهارنـــامـــه بـــه طـــول مـــی انـــجامـــد و بـــعد از بـــررســـی کـــارشـــناس طـــبقه بـــندی پـــرونـــده 


ارجاع آن به کارشناس پرونده انجام میگردد.
بـــعد از بـــررســـی کـــارشـــناس طـــبقه بـــندی پـــرونـــده بـــه کـــارشـــناس پـــرونـــده ارجـــاع مـــی خـــورد و •

زمــانــی بــین ۱۰ تــا ۳۰ روز بــا تــوجــه بــه طــبقات و فــارســی و التــین بــودن اظــهارنــامــه بــه طــول 
مــــی انــــجامــــد و کــــارشــــناس پــــرونــــده در ایــــن مــــرحــــله مــــی تــــوانــــد نــــظر خــــود را اعــــالم کــــند و 
اظـهارنـامـه را مـورد تـائـید یـا نـقص یـا رد مشـروط یـا رد اظـهارنـامـه قـرار دهـد. درصـورتـی کـه 
اظـهارنـامـه تـائـید شـود بـه مـرحـله کـارشـناس مـسئول پـرونـده یـا رئـیس اداره ارجـاع مـی خـورد 
و در بــــاقــــی مــــوارد مــــی بــــایســــت اصــــالحــــات انــــجام شــــود و در صــــورت رد اظــــهارنــــامــــه مــــی 
بـایسـت اظـهارنـامـه جـدیـدی بـه ثـبت رسـانـد و یـا نسـبت بـه رد اظـهارنـامـه درخـواسـت بـررسـی 


داد.
بـعد از بـررسـی کـارشـناس پـرونـده بـه کـارشـناس مـسئول یـا رئـیس اداره ارجـاع مـی خـورد و •

زمــانــی بــین ۱۰ تــا ۲۰ روز بــا تــوجــه بــه طــبقات و فــارســی و التــین بــودن اظــهارنــامــه بــه طــول 
مـی انـجامـد و کـارشـناس مـسئول نـظر نـهائـی را اعـالم مـی کـند. در صـورتـی کـه کـارشـناس 
مـــسئول یـــا رئـــیس اداره اظـــهارنـــامـــه را تـــائـــید کـــند پـــرونـــده بـــه روزنـــامـــه رســـمی جهـــت چـــاپ و 


نشر آگهی ارجاع می خورد.
•
پرداخت روزنامه رسمی نوبت اول و زمان تنفس ۳۰ روزه جهت اعالم شکایت افراد ثالث.
بــعد از زمــان تــنفس روزنــامــه رســمی نــوبــت اول, پــرداخــت حــق الــثبت اظــهارنــامــه زمــانــی مــی •


باشد که زمانی در حدود ۵ تا ۱۰ روز کاری می باشد.
اعــالم وکــالــت وکــیل انــتخاب شــده تــوســط مــتقاضــی کــه زمــانــی در حــدود ۵ تــا ۱۰ روز کــاری •


می باشد.
بـــعد از پـــرداخـــت حـــق الـــثبت ســـامـــانـــه اجـــازه پـــرداخـــت روزنـــامـــه رســـمی نـــوبـــت دوم زمـــانـــی را •


صادر میکند که زمانی در حدود ۱۵ تا ۲۰ روز کاری می باشد.
بـعد از پـرداخـت هـا تـکمیل مـدارک جهـت تـحویـل تـصدیـق بـرنـد و لـوگـو تـوسـط مـوسـسه ثـبتی •


انجام می گیرد و بعد از مدت حداکثر ۷ روز کاری تصدیق تقدیم متقاضی می گردد.
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مدت اعتبار برند 
مــدت اعــتبار بــرنــد و لــوگــو ۱۰ ســال از تــاریــخ تســلیم اظــهارنــامــه ثــبت آن مــی بــاشــد. ایــن مــدت بــا 
درخـــواســـت مـــالـــک آن بـــرای دوره  هـــای مـــتوالـــی ۱۰ ســـالـــه بـــا پـــرداخـــت هـــزیـــنه مـــقرر، قـــابـــل تـــمدیـــد 


است .
یــک مهــلت ارفــاقــی ۶ مــاهــه کــه از پــایــان دوره شــروع مــی شــود، بــرای پــرداخــت هــزیــنه تــمدیــد، بــا 

پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می شود که رقمی حدود یک دوم رقم ثبت برند می باشد.



ابالغیه های ثبت برند 

بـعد از ارسـال اظـهارنـامـه بـرنـد بـرای اداره مـالـکیت مـعنوی ابـالغـیه هـای بـرنـد و لـوگـو بـه شـرح زیـر 

به متقاضی اعالم می گردد:
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•
صدور ابالغیه تائید یا پذیرش برند

درصـورتـی کـه اظـهارنـامـه ارسـال شـده بـرای اداره مـالـکیت مـعنوی فـاقـد ایـراد و تـشابـه و رعـایـت 
تـمامـی مـوارد ذکـر شـده بـاشـد, اظـهارنـامـه تـائـید مـی شـود و ابـالغـیه تـائـید یـا پـذیـرش صـادر مـی 
شـود و پـرونـده بـه روزنـامـه رسـمی ارجـاع مـی خـورد. در صـورت تـائـید اظـهارنـامـه مـرحـله ۷ بـه بـعد 


مراحل ثبت برند انجام می شود.
•
صدور ابالغیه رفع نقص برند

در صــــورتــــی کــــه در اظــــهارنــــامــــه ارســــال شــــده بــــه مــــالــــکیت مــــعنوی نــــواقــــصی بــــاشــــد و یــــا کــــمبود 
مــدارکــی وجــود داشــته بــاشــد ایــن ابــالغــیه بــرای مــتقاضــی بــه نــمایــش گــذاشــته مــی شــود و مــی 
بـایسـت نـواقـص اعـالم شـده را رفـع نـمود و بـدون پـرداخـت هـزیـنه مجـدد بـرای کـارشـناس ارسـال 
نــمود تــا بــررســی مجــدد انــجام گــیرد. الزم بــه ذکــر مــی بــاشــد هــر اظــهارنــامــه بــرنــد فــقط یــک بــار 


قابلیت بررسی مجدد را دارد.
•
صدور ابالغ رد مشروط برند

بـــا تـــوجـــه بـــه بـــررســـی و نـــظر کـــارشـــناســـان در بـــعضی مـــواقـــع اعـــالم مـــی کـــند بـــه عـــنوان مـــثال بـــا 
کــاهــش طــبقات و یــا حــذف بــرنــد و ثــبت لــوگــو و یــا بــرعــکس و مــواردی از ایــن قــبیل قــابــلیت ثــبت 
اظـهارنـامـه تـائـید مـی گـردد و ایـن ابـالغـیه بـرای مـتقاضـی ارسـال مـی گـردد و در صـورت تـغییرات 
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و اصــالحــات اعــالم شــده تــوســط کــارشــناس پــرونــده و اعــمال مــوارد ذکــر شــده تــوســط مــتقاضــی 

قابلیت ثبت برند فراهم می گردد.

•
صدور ابالغ رد برند
درصـورتـی کـه کـارشـناس تـشخیص دهـد کـه اظـهارنـامـه دارای اشـکاالت اسـاسـی و یـا تـشابـه بـا 
بـــرنـــد دیـــگری مـــی بـــاشـــد بـــا صـــدور ابـــالغـــیه رد بـــرای مـــتقاضـــی نـــظر خـــود را اعـــالم مـــی کـــند و 


متقاضی ترجیحاً می بایست به دنبال برند و لوگو جدید باشد. چرا ترجیحاً اعالم کردیم؟
چـون درصـورتـی کـه مـتقاضـی اصـرار بـه ثـبت هـمان اظـهارنـامـه داشـته بـاشـد مـی بـایسـت نسـبت 
بــه ابــالغــیه رد اعــالم شــده کــارشــناس ظــرف مــدت ۳۰ روز اعــتراض کــند و پــروســه پــرونــده بــسیار 
طـوالنـی خـواهـد شـد (حـدوداً ۱ سـال) و از لـحاظ هـزیـنه چـندیـن بـرابـر مـی بـایسـت بیشـتر از ثـبت 


برند و لوگو جدید هزینه کنند.
طــــبق تجــــربــــه تــــغییر نــــظر در مــــورد ابــــالغــــیه رد صــــادر شــــده بــــسیار درصــــد پــــائــــینی دارد و عــــمالً 
نشــدنــی مــی بــاشــد. چــرا کــه نــظر دادگــاه تجــدیــد نــظر تــقریــباً ارجــاع شــده بــه نــظر رئــیس اداره 


مالکیت معنوی می باشد.

تمدید برند بعد ۱۰ سال 
مـدت اعـتبار بـرنـد ثـبت شـده ۱۰ سـال از تـاریـخ تسـلیم اظـهارنـامـه ثـبت آن مـی بـاشـد. ایـن مـدت بـا 
درخـــواســـت مـــالـــک آن بـــرای دوره  هـــای مـــتوالـــی ۱۰ ســـالـــه بـــا پـــرداخـــت هـــزیـــنه مـــقرر، قـــابـــل تـــمدیـــد 


است .
یــک مهــلت ارفــاقــی ۶ مــاهــه کــه از پــایــان دوره شــروع مــی شــود، بــرای پــرداخــت هــزیــنه تــمدیــد، بــا 
پـرداخـت جـریـمه تـأخـیر (درصـورت دیـرکـرد)، درنـظر گـرفـته مـی شـود کـه رقـمی حـدود یـک دوم رقـم 


ثبت برند می باشد.
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بـعد از تـصمیم جهـت تـمدیـد تـصدیـق بـرنـد مـی بـایسـت یـک نـوبـت روزنـامـه رسـمی جهـت تـمدیـد بـه 
چـاپ بـرسـد و بـعد از گـذشـت مـدت ۳۰ روز از زمـان چـاپ روزنـامـه, حـق الـثبت تـمدیـد بـرنـد کـه ۲ 


برابر هزینه حق الثبت برند می باشد پرداخت گردد.


مدارک تمدید برند بعد از ۱۰ سال
مــــدارک تــــمدیــــد بــــرنــــد (مــــدارک ثــــبت بــــرنــــد) بــــسیار مــــتفاوت بــــا مــــدارک ثــــبت بــــرنــــد مــــی بــــاشــــد. بــــه 
اخـــتصار تـــوضـــیح داده مـــی شـــود و در صـــحفه اصـــلی تـــمدیـــد بـــرنـــد کـــامـــالً تـــوضـــیح داده شـــده 


است:
•
برابر اصل مدارک هویتی شخصی حقیقی و یا شخص حقوقی
•
برابر اصل مجوزهای ثبت برند
•
اصل تصدیق برند
•
روزنامه رسمی تمدید برند
•
پرداخت حق الثبت تمدید برند

انتقال برند بعد از تحویل تصدیق 
بــرنــد قــابــل انــتقال مــی بــاشــد امــا بــرای آن کــه ایــن انــتقال نســبت بــه اشــخاص ثــالــث مــعتبر تــلقی 


گردد نحوه انتقال برند از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.
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انـتقال هـر نـوع مـالـکیت عـالئـم تـجاری مـی بـایسـت بـا نـامـه و یـک درخـواسـت بـه طـور کـتبی تـوسـط 
مــالــک بــه اداره ثــبت عــالئــم تــجاری و مــالــکیت صــنعتی اظــهار شــود. هــر تــغییری از ایــن قــبیل بــا 
پـرداخـت هـزیـنه امـکانـپذیـر اسـت. درصـورتـیکه فـرد بـخواهـد جـزیـی از عـالمـت خـود را واگـذار نـمایـد 


نیز باید اظهارنامه جداگانه تنظیم نماید.

سامانه ثبت برند در سامانه 
ســامــانــه مــالــکیت مــعنوی ســایــت iripo.ssaa.ir مــی بــاشــد. ولــی قــبل از ورود بــه ســامــانــه تــوجــه 
داشـته بـاشـید کـه مـوارد قـانـونـی و تـائـیدیـه هـای الزم را اطـالع داریـد کـه منجـر بـه چـندبـاره کـاری 


برای شما نگردد. و رعایت مراحل ثبت برند در کلیه روند پرونده اجباری می باشد.




سخن پایانی در زمینه ثبت برند به طور کلی

درصـورتـی کـه تـمایـل بـه طـی شـدم مـراحـل ثـبت بـرنـد خـود داریـد و ایـن افـتخار را مـی خـواهـید بـه 
مــوســسه ثــبتی ذهــن نــاب بــدهــید, فــرم زیــر را پــریــنت گــرفــته و بــعد از تــکمیل مــدارک ثــبت بــرنــد کــه 
ذکــــر شــــده اســــت و هــــمچنین مــــدارک هــــویــــتی مــــورد نــــظر بــــرای مــــوســــسه تــــوســــط ایــــمیل یــــا فــــایــــل 


ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و به بهترین کیفیت برند شما به ثبت برسد.
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موسسه ذهن ناب برای ثبت برند یا تغییرات برند شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.
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