دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج)

دستورالعمل تشکیل حساب کاربری در سایت اداره مالکیت صنعتی

هتقبضی گزاهی جْت ثجت داخلی اختزاع ثبیذ اظْبرًبهِ خَد را اس طزیق سبهبًِ ادارُ هبلکیت طٌعتی ثِ طَرت آًالیي تسلین کٌذ.
ایي دستَرالعول جْت ایجبد حسبة کبرثزی در ایي سبهبًِ تٌظین شذُ است.
جْت ایجبد حسبة کبرثزی در سبهبًِ ادارُ هبلکیت طٌعتی ،گبمّبی سیز را اًجبم دّیذ.
 .1اس طزیق لیٌک ٍ http://iripo.ssaa.irارد سبهبًِ ادارُ هبلکیت طٌعتی شَیذ.
 .2گشیٌِ ٍرٍد/ثجت ًبم هتقبضی جذیذ را اًتخبة ًوبییذ.

 .3در طفحِ ثعذ ،گشیٌِ ثجت ًبم ٍ یب ثجت ًبم هتقبضی جذیذ را اًتخبة کٌیذ.
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ًَ .4ع شخض هَرد ثجت ًبم را اًتخبة کٌیذ .دقت داشتِ ثبشیذ ثزای ثجت اظْبرًبهِ ثبیذ توبهی هختزعیي ٍ هبلکیي در ایي
سبهبًِ ثجت ًبم ثشًَذ .هثالً ّن داًشگبُ ثقیِ اهلل ثِ عٌَاى هبلک حقَقی ٍ ّن ًوبیٌذُ داًشگبُ ثبیذ در ایي سبهبًِ ثجت ًبم
شًَذ.

 .5ثعذ اس اًتخبة ًَع شخض ،اطالعبت َّیتی در فزمّبی هزثَطِ تکویل هیشَد.
 .6ثعذ اس ٍرٍد اطالعبت َّیتی ًَثت ثِ ثبرگذاری تظَیز کبرت هلی ٍ شٌبسٌبهِ در یک طفحِ ثزای اشخبص حقیقی
هیرسذ .در ایي هزحلِ تظَیز کبرت هلی ٍ شٌبسٌبهِ ثبیذ در قبلت فبیل  JPEGثب حجن کن ثبرگذاری شًَذ.
 .7در هزحلِ ثعذ ،پس اس تأییذ شوبرُ هَثبیل ٍ آدرس ایویل ثِ هتقبضی یک شوبرُ شٌبسبیی دادُ هیشَد.
 .8ثب اًتخبة گشیٌِ هشبّذُ ٍ چبح اقزارًبهِ ،فزم اقزارًبهِ شبهل شوبرُ شٌبسبیی ٍ اطالعبت شٌبسٌبهِای فزد ًشبى دادُ
شذُ ٍ آهبدُ چبح خَاّذ ثَد.
ّ .9وبًطَر کِ در سبهبًِ ًیش ّشذار دادُ هیشَد ،حتوبً ثبیذ هَارد سیز را در ًظز داشتِ ثبشیذ:


ثجت اظْبرًبهِ ثب حسبة کبرثزی تأییذ ًشذُ فقط ثزای شوب اٍلَیت حق تقذم ثَجَد هیآٍرد.



تب قجل اس تأییذ حسبة کبرثزی ،پزًٍذُ ثزای ثزرسی ثِ کبرشٌبس ارجبع دادُ ًویشَد.



ثعذ اس گذشت هْلت قبًًَی یک هبِّ ثزای فعبلسبسی حسبة کبرثزی ،توبم اظْبرًبهِّبیی کِ ثب ایي حسبة
کبرثزی ایجبد شذُ "کبى لن یکي" خَاّذ شذ ٍ هسئَلیت آى ثز عْذُ هتقبضی خَاّذ ثَد.



پزًٍذُّبیی کِ "کبى لن یکي" هی شًَذ ،غیزقبثل ثبسگشت ّستٌذ ٍ ثبیذ اس اثتذا توبم فزآیٌذّبی ثجت اظْبرًبهِ
ٍ پزداخت ّشیٌِ هجذد اًجبم شَد .در ایي حبلت حق تقذم ایجبد شذُ ًیش ثبطل هیشَد.

 .11هتقبضی ثزای تأییذ حسبة کبرثزی ثبیذ اقزارًبهِ را ثعذ اس کٌتزل ًْبیی ٍ اطویٌبى اس طحت توبهی اطالعبت هٌذرج در
آى ،چبح کزدُ ٍ ثِ ًشدیکتزیي دفتز اسٌبد رسوی هزاجعِ کٌذ.
 .11ثب ارائِ اقزارًبهِ چبح شذُ ٍ اط ل هذارکی کِ سبهبًِ در سهبى ثجت ًبم اس هتقبضی خَاستِ است ،در دفتزخبًِ ثجت اسٌبد
رسوی ثعذ اس پزداخت ّشیٌِّبی هزثَطِ گَاّی اهضب دریبفت هیشَد.
 .12هتقبضی ثب هزاجعِ ثِ سبهبًِ ٍ اًتخبة گشیٌِ "فعبلسبسی حسبة کبرثزی"  ،ثب ثجت اطالعبت سیز هیتَاًذ حسبة کبرثزی
خَد را فعبل کٌذ:


شوبرُ شٌبسبیی سبهبًِ هبلکیت فکزی



شٌبسِ یکتب سٌذ گَاّی اهضب



تبریخ ثجت سٌذ گَاّی اهضب



رهش تظذیق سٌذ گَاّی اهضب

هتقبضی گزاهی ثبیذ ایي ًکتِ را در ًظز داشتِ ثبشذ کِ یک ثبر ایجبد ٍ فعبلسبسی حسبة کبرثزی ثزای ّز شخض ،اس آى پس ثزای
ثجت توبهی داراییّبی فکزی اعن اس ثجت اختزاعً ،شبى تجبری ٍ  ...کبفی خَاّذ ثَد.
تأییذیِ حسبة کبرثزی ثزای هتقبضی پیبهک هی شَد .اگز پیبهک ارسبل ًشذ ثِ ایي هعٌبست کِ هتقبضی در سبهبًِ پیبهکی سبسهبى
ثجت اسٌبد ٍ اهالک کشَر عضَ ًیست ٍ ثبیذ عذد  5را جْت عضَیت ثِ شوبرُ  211212پیبهک کٌذ.

