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 صنعتیمالکیت بندی طبقهراجع به المللی های بیننامهموافقت

 عرفان منش ینمحمدحس: دکتر هنگارند

این مطلب هستند که  نشانگرصنعتی  یهاطرحمالکیت صنعتی در سه حوزه اختراع، عالئم تجاری و راجع به  هاییبندطبقه

. گردندیمبه کدام دسته از کاالها و خدمات  متعلقو  است یآورفناز  یاحوزهچه مربوط به  موردبحثو عالئم  هاطرح ،ابداعات

و  یآورفنحوزه که کارکرد شناسایی  کنندیم، شماره، حروف و نمادها در تعریف هر طبقه همانند کدهایی عمل یگردعبارتبه

امکان جستجوی ، یبندطبقهم با انجا را دارد. از کاالها و خدماتمشخصی دسته  با اموال فکریارتباط کارکرد تعیین همچنین 

 .گرددیمفراهم  هاآن اطالعاتو دسترسی به صنعتی  یهاطرح، عالئم تجاری و اتاختراع ترآسان

دسترسی به جستجو و تسهیل  لزومو  المللیینبچه در سطح ملی و چه در سطح با توجه به رشد فزاینده ثبت مالکیت صنعتی 

بر این اساس، امری ضروری است.  ،برای اموال فکری در حوزه مالکیت صنعتیدی بنطبقه، منتشرشدهثبت و اطالعات فنی 

 خود تجاری و طرح صنعتی عالمتاختراع، نسبت به تعیین طبقه برای ثبت  درخواستدر زمان بایستی متقاضی ثبت می

فراتر از قلمرو  الکیت صنعتیدر حال حاضر، به دلیل امکان حمایت از م اقدام نماید. شدهمشخصقانونی و  یبندطبقه براساس

یکنواخت سازی طبقه برای المللیینب چندین سند، اریس برای حمایت از مالکیت صنعتیکنوانسیون پیک کشور طبق مفاد 

 .اندشدهگذاشتهاجرا  موقعبهامضا و تدوین، کشور(،  177در میان کشورهای عضو این کنوانسیون ) های ثبت مالکیت صنعتی

راجع به  «نامه نیسموافقت»، المللی اختراعاتبندی بینراجع به طبقه «نامه استراسبورگموافقت»ن اسناد، ای ازجمله     

های المللی طرحبندی بینراجع به طبقه «نامه لوکارنوموافقت»و  منظور ثبت عالئمالمللی کاالها و خدمات بهبندی بینطبقه

بندییت معنوی ایران از طبقهمرکز مالک ازجملهنعتی در کشورهای مختلف که بسیاری از دفاتر ثبت مالکیت ص است صنعتی

 و 70، 5 موادمطابق با و  کنندیماستفاده  صنعتی یهاطرح، عالئم تجاری و اتاختراعبرای  هاهای موجود در این موافقتنامه

 های صنعتی وطرح، اختراعان ثبت متقاضی، صنعتی و عالئم تجاری یهاطرحاجرایی قانون ثبت اختراعات،  نامهیینآ 108

 ورزند. ، اقدامالذکرفوقهای موجود در موافقتنامه المللیبندی بینتعیین طبقه براساس طبقهنسبت به  بایستییم عالئم تجاری

اما  ملحق شده استنامه لوکارنو نامه نیس و موافقتموافقتبه  1396در سال الزم به ذکر است که جمهوری اسالمی ایران     

اگرچه به جهت هماهنگی با  ، ملحق نگشته استالمللی اختراعاتبندی بیننامه استراسبورگ راجع به طبقهموافقتبه  تاکنون

در تیرماه وزارت دادگستری  است توجهشایان . کنداستفاده می یبندطبقهران از این مرجع ثبت در ایدر عمل ، المللیینبرویه 

موافقتنامه وین الیحه الحاق به  و همچنین استراسبورگ موافقتنامه ی اسالمی ایران بهجمهور الحاق دولت یحهال 1399سال 

را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون لوایح  المللی عناصر تصویری عالئمبندی بینتأسیس یک طبقهدرباره 

 نموده است.  ارائههیئت دولت 
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 .پردازیمیم المللیینب موافقتنامهچهار این در ادامه این مطلب، به معرفی     

 (1971المللی اختراعات )بندی بیننامه استراسبورگ راجع به طبقهموافقت

های فناوری را به ( است که حوزهIPCالمللی اختراعات )بندی بینگذار طبقهماده، بنیان 17نامه استراسبورگ، در موافقت   

یک نماد، متشکل از اعداد عربی و  یقاز طرکند. هر زیرمجموعه یرمجموعه، تقسیم میز 70000حدود  به همراه 1هشت بخش

  گذاری شده است.حروف الفبای التین، نام

، هرسالدر  یلیوندو مهای ثبت(، با تعداد بالغ بر ها و گواهیبندی، در اسناد ثبت اختراع )اظهارنامهنمادهای این طبقه   

ای که گواهی ثبت اختراع را صادر و نمادهای مذکور توسط دفاتر مالکیت صنعتی ملی یا منطقهگیرد. قرار می مورداستفاده

المللی ، نمادهای مزبور توسط مرجع جستجوی بینPCTهای با اظهارنامه در رابطهشود. کنند نیز به کار گرفته میمنتشر می

 گیرد. و ارجاع قرار می مورداستفاده

ی اسناد ثبت اختراع در فرآیند جستجوی دانش قبلی، ابزاری تأثیرگذار است. بازیابی، فرآیندی بندی، برای بازیابطبقه   

وتوسعه و سایر اشخاص درگیر در حوزه کاربرد یا توسعه مبتالبه مراجع صدور گواهی ثبت اختراع، مخترعین، نهادهای تحقیق

 فناوری است.

ای توسط دفاتر ثبت اختراع بیش از صد کشور، چهار دفتر منطقه IPC، نامه هستندکشور عضو این موافقت 62فقط  ینکهباا   

روزرسانی، این منظور بهگیرد. بهقرار می مورداستفاده(، PCT 1970و دبیرخانه وایپو در اجرای معاهده همکاری ثبت اختراع )

توسط  IPCشود. بازنگری در تشر میو نسخه جدید آن هرساله در اول ژانویه من قرارگرفته یموردبازنگربندی مستمراً طبقه

نامه، اعضای این کمیته را شود. تمام دول عضو موافقت، انجام میشدهیستأسنامه که طبق موافقت« کمیته کارشناسان»

 دهند. تشکیل می

ادیه باشد، باشد و این اتحادیه یک مجمع دارد. هر دولتی که عضو اتحنامه استراسبورگ مؤسس یک اتحادیه نیز میموافقت   

 ترین کارکردهای مجمع، تصویب برنامه و بودجه دوساالنه اتحادیه است.عضو مجمع نیز خواهد بود. ازجمله مهم

است. عضویت برای اعضای کنوانسیون پاریس راجع به  شدهاصالح 1979منعقد و در سال  1971نامه در سال این موافقت   

 وایپو تودیع گردد. کل یردباسناد تصویب یا الحاق باید نزد ( آزاد است. 1883حمایت از مالکیت صنعتی )

نامه را امضاء نموده، لیکن از آن زمان تاکنون آن را تصویب و سند تصویب را تودیع ننموده این موافقت 1971ایران در سال    

از اعات استفاده کرده است و در فرآیند ثبت اختر IPCکشورمان طی سالیان متمادی گذشته از  سویکاز  کهینااست. نظر به 

سازی و تسهیل فرآیند پیوستن کشورمان به سازمان المللی مالکیت فکری موجب زمینهدیگر، پیوستن به معاهدات بین یسو

شود های تجاری مالکیت فکری )تریپس(( خواهد شد، لذا توصیه مینامه این سازمان راجع به جنبهتجارت جهانی )و موافقت

                                                           

: سالمتی و بخش یرزی؛ : اقالم شخصی یا خانگبخش یرز؛ : مواد غذایی ـ تنباکوبخش یرز؛ زیر بخش: کشاورزی؛ : نیازهای انسانیبخش الف ین هشت بخش و زیر بخش عبارتند از:ا - 1    

 یرز؛و نشر: چاپ بخش یرز؛ : عملیات مختلف شکل دادنبخش یرز؛ : جداسازی، مخلوط کردنبخش یرز؛ و ترابری ونقلحمل: انجام عملیات مختلف؛ بخش ب؛ بهداشت، سرگرمی و تفریحات

: بخش یرز؛ : منسوجات، کاغذبخش د؛ : متالورژیبخش یرز؛ : شیمیبخش یرز؛ : شیمی ـ متالورژیبخش ج؛ بینی، نانو فناوری: فناوری ساختارهای ذرهبخش یرز؛ ، ترابریونقلحمل: بخش

: حفاری زمین و صخره، بخش یرز؛ : ساختمانبخش یرز؛ ها و بناهای ثابت: ساختمان بخش هـ؛ : کاغذبخش یرز؛ شونددیگری ارائه نمی ورتصبهکه  انعطافقابلمنسوجات یا سایر مواد 

 یرز؛ : روشنایی، گرمایشبخش ریز؛ : مهندسی به مفهوم عام آنبخش یرز؛ : انواع موتور یا پمپبخش یرز؛ و انفجار اسلحه: مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و بخش و؛ استخراج معدن

 .بخش ح: برق؛ ای: صنعت هستهبخش یرز؛ : وسایلبخش یرز؛ : فیزیکبخش ز؛ : انواع اسلحه، انفجاربخش
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وایپو  کل یردبو سند تصویب نزد  قرارگرفتهنامه هرچه زودتر مورد تصویب مجلس شورای اسالمی ین موافقتکه الحاق به ا

 تودیع شود.

 منظور ثبت عالئمالمللی کاالها و خدمات بهبندی بیننامه نیس راجع به طبقهموافقت

شده و اصالح 1977و در ژنو در سال  1967ال شده در استکهلم در س، بازنگری1957نامه نیس، منعقدشده در سال موافقت    

بندی نیس( بندی از کاالها و خدمات با هدف ثبت عالئم تجاری و عالئم خدماتی )طبقهماده، یک طبقه 14، در 1979در سال 

 ایجاد کرده است.

(، BIRPIلکیت فکری )المللی متحد برای حمایت از ماتوسط دفتر بین شدهیمتنظبندی بندی نیس مبتنی بر طبقهطبقه    

طبقه و یک فهرست الفبایی از کاالها، مورد تأیید  34بندی، متشکل از باشد. این طبقهمی 1935سلف وایپو، در سال 

 ازآن به یازده طبقه از خدمات و یک فهرست الفبایی از آن خدمات گسترش یافت.نامه نیس قرار گرفت و پسموافقت

کنند، شماره رابطه با ثبت عالئم منتشر می یست در اسناد رسمی و در هر اعالنی که دربادفاتر ذیصالح دول عضو می    

بندی عنوان طبقهشده به آن تعلق دارند را، چه بهبندی، که کاالها یا خدمات مربوط به عالمت ثبتطبقات موجود در این طبقه

تنها برای ثبت ملی عالئم در کشورهای عضو  ندی نیس نهببندی فرعی، ذکر کنند. استفاده از طبقهعنوان طبقهاصلی و چه به

ای مالکیت فکری آفریقا، سازمان المللی عالئم در سازمان مالکیت فکری آفریقا، سازمان منطقهنامه، بلکه برای ثبت بینموافقت

چنین بندی هماست. این طبقهالمللی وایپو نیز الزامی مالکیت فکری بنلوکس، سازمان مالکیت فکری اتحادیه اروپا و دفتر بین

  گردد.نامه نیستند نیز اعمال میدر شماری از کشورهایی که عضو موافقت

نامه نیس یک اتحادیه ایجاد کرده است و این اتحادیه یک مجمع دارد. هر دولتی که عضو این اتحادیه است و به سند موافقت   

باشد. ازجمله کارکردهای مهم مجمع، تصویب برنامه و عضو مجمع مینامه نیس پیوسته است، استکهلم یا سند ژنو موافقت

ایجاد کرده است که همه اعضای اتحادیه در « کمیته کارشناسان»چنین یک نامه همبودجه دوساالنه اتحادیه است. این موافقت

بندی، درباره تغییرات در طبقه بندی است. کمیته بایدای در طبقهآن نماینده دارند. کارکرد اصلی این کمیته بازنگری دوره

های توضیحی الزم، روزرسانی فهرست الفبایی و درج یادداشتویژه جابجایی کاالها و خدمات بین طبقات مختلف، بهبه

، کمیته کارشناسان ابتدا به بازنگری در فهرست 1961نامه نیس در سال االجرا شدن موافقتگیری کند. از زمان الزمتصمیم

های توضیحی را از حیث (؛ نکات کلی، عناوین طبقات و یادداشت1970دمات از حیث شکل پرداخت )اواخر دهه کاالها و خ

( که هر شماره 1990(؛ یک شماره برای هر کاال یا خدمت در فهرست الفبایی در نظر گرفت )1982ماهوی اصالح نمود )

را  42بندی بیابد؛ طبقه های طبقهست الفبایی به سایر زبانتواند کاربر را قادر کند که کاال یا خدمت مشابه را در فهرمی

های توضیحی با ( و یک بازنگری کلی در همه عناوین طبقات و یادداشت2000بازنگری نمود ) 45تا  43ازطریق ایجاد طبقات 

(. 2020تا  2016داد )های خاص در هر طبقه، انجام ویژه با درج نمونهها، بههدف هماهنگی شکل و واضح ساختن محتوای آن

شود. از االجرا میبار منتشر و الزمیک پنج سالهای آن هر ، ویرایش1963بندی نیس در سال از زمان انتشار اولین نسخه طبقه

 گردد.االجرا میشود و نسخه جدید هر ویرایش ساالنه در اول ژانویه منتشر و الزمبندی هرساله بازنگری می، طبقه2013سال 

( باز است. اسناد تصویب یا 1883دول عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی ) یبر رونامه ن موافقتای    

عضو دارد.  83عضو و سند ژنو  33عضو، سند استکهلم  88نامه نیس وایپو تودیع شود. تاکنون موافقت کل یردبالحاق باید نزد 

 نامه پیوسته است. نامه نیس و سند ژنو این موافقتزمان به موافقتطور همبه 2018جمهوری اسالمی ایران در سال 

 بندی عناصر تصویری عالئمنامه وین راجع به طبقهموافقت



 

4 

 

المللی متحد برای حمایت از مالکیت دفتر بین»ه درخواست شماری از دفاتر مالکیت صنعتی دول عضو اتحادیه پاریس، ب      

کمیته هماهنگی بین »توسط  1967که در سال « کمیته کارشناسان»یک  یقاز طر، که سلف وایپو است، («BIRPIصنعتی )

بندی المللی برای عناصر تصویری عالئم را آغاز کرد. این طبقهبین بندیبود، نگارش یک طبقه یجادشدها BIRPI« ایاتحادیه

نامه مذکور ، ایجاد شد. موافقتماده، در کنفرانسی دیپلماتیک در وین 17، در 1973ای در سال نامهموجب موافقتدرنهایت به

 . استاالجرا الزم 1985 سال از

بندی ماهوی مجدد در زمانی است که تجاری و پیشگیری از طبقهبندی اساساً تسهیل جستجوی عالئم هدف این طبقه     

نامه وین دیگر نیازی به طراحی این، کشورهای عضو موافقت بر شود. عالوهالمللی مبادله میاسناد مرتبط در سطح بین

شمردن مقررات مذکور نامه، ضمن الزامی موافقت 4بندی موجود نخواهند داشت. ماده روزرسانی طبقهبندی داخلی یا بهطبقه

بندی همان است که توسط هریک از دول عضو به آن داده شده است، و دارد که قلمرو این طبقهنامه اشعار میدر خود موافقت

 کند.با محدوده حمایت اعطایی به عالمت، محدود نمی در رابطهها را بندی آن دولت، این طبقهطور خاصبه، کهینا

کند که از کلی به جزئی است و تمام عناصر تصویری را به عناوین مراتبی ایجاد میسیستم سلسلهبندی یک این طبقه    

(categoriesبخش ،)( هاdivisionsو قسمت )( هاpartsتقسیم می ) .های توضیحی قید اقتضاء، یادداشت در صورتنماید

 ل، یا هر بخش یا قسمت از آن عنوان است.طور کامهای توضیحی مربوط به یک عنوان بهگردیده است. این یادداشت

های اصلی بندی وجود دارد: اصلی و فرعی. نوع اخیر مربوط به آن عناصر تصویری است که قبالً توسط قسمتدو نوع قسمت    

 است.  شدهیدهدبندی آن عناصر صالح ، اما طبق یک معیار خاص برای تسهیل جستجو، قسمتاندشدهدادهپوشش 

ان، بخش یا قسمت دارای یک شماره، طبق یک سیستم ویژه کدگذاری است. هر عنصر تصویری در یک قسمت، با هر عنو    

باشد، نشانگر عنوان است؛ شماره دوم که  29تواند هر عددی از یک تا است: شماره اول که می شدهدادهسه شماره نشان 

، نشانگر قسمت است. برای نمونه، بازنمایی 30وم، از یک تا دهد و شماره سباشد، بخش را نشان می 19تواند بین یک تا می

ها(، بخش پنجم )کودکان( و قسمت سوم اصلی )دختران( به عنوان دوم )انسان« دختر خردسالی در حال خوردن است»عبارت 

)کودکان در  18عی تواند عالوه بر اعداد قبل، قسمت فرباشد، عنصر تصویری می مورداستفادههای فرعی تعلق دارد. اگر قسمت

 .یرددر برگ( را A 2.5.18حال خوردن یا آشامیدن، کد 

ها، ها و قسمتکند. درون بخشهایی که به آن تعلق دارند، فرق میها باتوجه به عناوین و بخشها و قسمتشماره بخش    

 آزاد نگه داشته شده است. لزوم، در صورتهای جدید ها یا قسمتمنظور ایجاد فرصت برای معرفی بخشاعداد خاصی به

بندی را چه به عنوان سیستم اصلی و چه فرعی اعمال کنند. بنابراین توانند این طبقهنامه وین میکشورهای عضو موافقت   

بندی وین، چه موقت و چه دائم، ادامه دهند. زمان با طبقهبندی داخلی همها این امکان را دارند که به استفاده از طبقهآن

اند که در اسناد رسمی و اعالنات مرتبط با ثبت و تمدید عالئم، شماره عناوین، نامه ملزمع ذیصالح کشورهای عضو موافقتمراج

، طور خاصبهیعنی، « اسناد و اعالنات»هایی که عناصر تصویری آن عالئم متعلق به آن است را قید کنند. ها و قسمتبخش

های ثبت و تمدید و اعالنات ثبت و تمدید در نشریات دفتر ثبت، روزنامه رسمی یا مندرجات دفتر ثبت عالمت تجاری، گواهی

 .هایتساوب

بندی طبقه»ها موجود در اسناد و اعالنات رسمی مرتبط با ثبت، باید عبارت کامل ها و قسمتپیش از شماره عناوین، بخش    

ای که عناصر تصویری عالئم طبق آن مربوطه طبقه است که شدهیهتوص( قید گردد. CFEیا مخفف آن )« عناصر تصویری

 وسیله ارقام عربی در پرانتز نیز نشان داده شود.است، به شدهیبندطبقه
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و  یرددر برگاست که تعداد نسبتاً اندکی از عناصر تصویری را  شدهدادهبندی به میزان کافی در هر قسمت تفصیل این طبقه    

حال کند. بااینگیرد تسهیل میقرار می مورداستفادهانی که توسط دفاتر بزرگ مالکیت صنعتی از این طریق جستجو را حتی زم

توانند اعالم دارند نامه وین میازحد مفصل باشد. کشورهای عضو موافقتکنند بیششاید برای دفاتری که عالئم اندکی ثبت می

نات رسمی مرتبط با ثبت و تمدید عالئم را برای خود ها در اسناد و اعالکه حق درج نکردن شماره همه یا برخی قسمت

 در صورتها را توانند آندر هیچ صورتی الزامی نیستند؛ دفاتر ملی می« فرعی»های عالوه، قسمتدارند. بهمحفوظ می

 صالحدید استفاده کنند.

االجرا شدن ست. پیش از الزما شدهیبتصوتنظیم و  1973بندی وین در کنفرانس دیپلماتیک سال نسخه کنونی طبقه     

 1975های مصوب کنفرانس دیپلماتیک تشکیل گردید و در سال نامه وین، یک کمیته کارشناسی موقت، طبق قطعنامهموافقت

بندی تشکیل جلسه داد. آن پیشنهادها در یک برای اصالح و تکمیل نسخه اصلی طبقه یشنهادهاییپمنظور تنظیم به 1976و 

 منتشر گردید. 1977ال نسخه موقت در س

، در اولین نشست خود در ژنو در سال 5نامه وین، کمیته کارشناسان ایجادشده طبق ماده االجرا شدن موافقتپیرو الزم    

، ازآنپسهای و در نشست 1992، عمده اصالحات و الحاقات پیشنهادی را تصویب کرد. در دومین نشست در سال 1987

است. در سومین  شدهدرجبندی دیگر از اصالحات و الحاقات را تصویب نمود. این تغییرات در طبقهکمیته کارشناسان تعدادی 

در های فرعی بندی را تصویب نمود که شامل درج قسمت، کمیته کارشناسان نسخه جدیدی از طبقه1996نشست در سال 

های فرعی است با ستاره، و درج قسمتهای فرعی به آن متعلق های اصلی که قسمتقسمت شدهمشخصهر بخش،  یانتها

 ذیل عناوین مربوطه است.

به  با توجهنامه نپیوسته است که جا دارد عضو دارد. جمهوری اسالمی ایران هنوز به این موافقت 34نامه اکنون این موافقت    

نامه برای تسهیل این موافقت بندی موضوعالمللی عالئم تجاری و امتیازاتی که طبقهمنافع اقتصادی کشورمان در ثبت بین

 المللی عناصر تصویری عالئم حائز آن است، اقدامات برای پیوستن کشورمان به این سند صورت پذیرد.جستجوی بین

 های صنعتیالمللی طرحبندی بیننامه لوکارنو راجع به طبقهموافقت

های بندی برای طرحماده، یک طبقه 14، در 1979ل شده در ساو اصالح 1968نامه لوکارنو، منعقد شده در سال موافقت    

باشد. مراجع عنوان کاال می 5000طبقه با بیش از  32بندی حاوی بندی لوکارنو( ایجاد کرده است. این طبقهصنعتی )طبقه

صادر  های صنعتیگذاری یا ثبت طرحبا امانت در رابطهبایست در اسناد رسمی و در هر اعالنی که ذیصالح دول عضو می

 ها متعلق به آن است را قید نمایند.بندی که کاالهای حاوی طرحاین طبقه طبقات یرزکنند، شماره طبقات و می

نامه لوکارنو مؤسس یک اتحادیه است و این اتحادیه یک مجمع دارد. هر دولت عضو اتحادیه عضو مجمع خواهد بود. موافقت    

کمیته »چنین یک نامه همباشد. این موافقتمه و بودجه دوساالنه اتحادیه میازجمله کارکردهای مهم مجمع، تصویب برنا

ایجاد کرده است که همه اعضای اتحادیه در آن نماینده دارند. کارکرد اصلی این کمیته، اصالح یا تکمیل فهرست « کارشناسان

و تکمیل هریک از سه قسمت مذکور است.  های توضیحی و اصالح، ایجاد فهرست الفبایی و یادداشتطبقات یرزاولیه طبقات و 

در اسناد و اعالنات رسمی مراجع ذیصالح دول عضو را کمیته کارشناسان مشخص  طبقات یرزچنین شیوه قید طبقات و هم

 کند.می

در  ماهیت و قلمرو حمایت اعطایی به طرح در خصوص»و کشورهای عضو را « صرفاً کارکرد اداری دارد»نامه لوکارنو موافقت   

مراجع ذیصالح کشورهای عضو، سازمان مالکیت فکری آفریقا، سازمان  عالوه بر((. 1) 2کند )ماده محدود نمی« آن کشورها
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المللی وایپو از ای مالکیت فکری آفریقا، سازمان مالکیت فکری بنلوکس، سازمان مالکیت فکری اتحادیه اروپا و دفتر بینمنطقه

 د.کننبندی استفاده میاین طبقه

وایپو تودیع شود. این  کل یردبنامه بر روی دول عضو کنوانسیون پاریس باز است و اسناد تصویب یا الحاق باید نزد موافقت   

به  2018نامه را امضاء نموده و در سال این موافقت 1968عضو دارد. جمهوری اسالمی ایران در سال  58اکنون نامه همموافقت

 آن پیوسته است.


