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 پيشگفتار

 ّدای  ؾداخف ّدا ٍ   با خْاًی ؾدى التكاد ٍ گػتسؼ پیًَددّای التكدادی وؿدَزّا بدا یىددیگس، آهازّدا، دادُ      

الوللدی  ّای هؼتبدس بدیي   ای بیي وؿَزی اّویتی بیؽ اش پیؽ یافتِ اغت. بس ّویي اغاظ بسخی غاشهاى همایػِ

 ًوایٌد.  ای بیي وؿَزی هی همایػِ ّای ؾاخفالدام بِ گسدآٍزی ٍ اًتؿاز آهازّا ٍ 

التكدادی   ّدای  ّا هی تَاًد ًمؽ بِ غصائی دز تكوین گیسی  اعالع اش آخسیي ٍضؼیت وؿَزهاى دز ایي ؾاخف

گرازاى ٍ فؼالیي تدازی ٍ دیگس ذیٌفؼاى داؾتِ باؾد. لدرا ٍشازت قدٌؼت، هؼددى ٍ تددازت ٍ یفدِ خدَد        غسهایِ

ّا دز وؿَز، ضوي ووه بِ ایداد ؾفافیت دز فضدای   داًد با اًتؿاز هػتوس ٍ فساگیس ایٌگًَِ آهازّا ٍ ؾاخف هی

ت هروَز تػْیل ًواید. دز ّویي زاغدتا، هؼاًٍدت   والى التكادی وؿَز، دغتسغی فؼاالى التكادی زا بِ اعالػا

هْن التكادی هدستبظ بدا ب دؽ قدٌؼت،      ّای ؾاخفعسح ٍ بسًاهِ با ّدف ؾٌاغایی ٍ باش ًؿس الالم آهازی ٍ 

زا دز دغتَز وداز خدَد لدساز دادُ اغدت. ایدي      « الوللی بیي ّای ؾاخفآهازّا ٍ » هؼدى ٍ تدازت، تْیِ گصازؼ 

الوللی بَدُ ٍ فازؽ  ّای اعالػاتی هؼتبس بیي ، ؾاهل آهاز ٍ الالم پایگاُؾَد هیؿس گصازؼ وِ بكَزت ادٍازی هٌت

 . ؾَد هیاش ّس گًَِ تحلیل ت ككی، قسفاً دز لالب آهازّای تَقیفی ازائِ 

ّای هستبظ با فضای وػب ٍ وداز زا   ّا ٍ غیاغتگرازی گیسی ّا شهیٌِ بْبَد تكوین اهید اغت ایي غسی گصازؼ 

تَاًٌد ًظسات خَد دز شهیٌِ هَضَػات گصازؼ ٍ غاختاز آى زا بدِ دفتدس آهداز ٍ     وىازاى هحتسم هیفساّن غاشد. ّ

 .باؾد هیبسدازی  ّا اش عسیك پَزتال ٍشازت اًِ ًیص لابل بْسُ ّا ازائِ ًوایٌد. ایي غلػلِ گصازؼ فسآٍزی دادُ
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 چكيذه

 زا خدیدی ّای زوَزد ٍ اغت زؾد حال دز شیادی غسػت با  دز خْاى (IP) 1فىسی ّای هالىیت تؿىیل پسًٍدُ

 ٌّدسی،  ٍ ادبدی  آثداز  اختساػدات،  ؾاهل وِ ذٌّی ّای خاللیت بِ فىسی هالىیت .شدُ اغت زلن 2018 غال دز

ُ  ،باؾدد  هی تدازت دز اغتفادُ هَزد تكاٍیس ٍ ّا ًام ًوادّا، ِ  فىدسی  هالىیدت . دازد اؾداز ِ  دٍ بد  هالىیدت " دغدت

 ّدای  عدسح  تددازی،  ػالئدن  اختدساع،  ثبت بس هؿتول قٌؼتی، هالىیت. ؾَد هی تمػین "زایت وپی" ٍ "قٌؼتی

 هاًٌدد  ٌّسی آثاز ًوایؿٌاهِ؛ ٍ ؾؼس زهاى، هاًٌد ادبی آثاز ؾاهل زایت، وپی ٍ بَدُ خغسافیایی ّای ًؿاى ٍ قٌؼتی

 .باؾد هی هَغیمی ٍ فیلن هؼوازی؛ عساحی هدػوِ؛ ٍ ػىع ًماؾی،

 زؾد ٍ زفتِ فساتس ًفس هیلیَى 3.3 اش خْاى غساغس دز اختساع ثبت ّای دزخَاغتّای بِ ػول آهدُ،  عبك بسزغی

 بَدُ، فمسُ  هیلیَى 14.3 ّای ثبت ػالئن تدازی دزخَاغت. دّد هی ًؿاى 2017 ًػبت بِ غال زا دزقدی 5.2

 1.3 ،2018 قدٌؼتی دز غدال   ّدای  ّای ثبت عسح دزخَاغت. اغت یافتِ افصایؽ 2017 غال دز دزقد 15.5 وِ

  .بَدُ اغت فمسُ هیلیَى

، وؿَز چیي دز ّس غِ ؾاخف هدَزد  هالىیت فىسی ّای ؾاخفت ّای ثب بٌدی فؼالیت زتبِدز ، 2018دز غال 

ٍ آلوداى دز ؾداخف    ثبت ػالئدن تددازی  ٍ  اختساع ثبت ّای ؾاخفاغت. آهسیىا دز  بسزغی زتبِ یه زا داؾتِ

 ّای عسحٍ  ػالئن تدازی، اختساع ثبت ّای ؾاخفاًد. ایساى دز  زتبِ دٍم زا وػب ًوَدُ قٌؼتی ّای ثبت عسح

 بَدُ اغت. 12ٍ  6، 20ّای  ، بتستیب دازای زتبِقٌؼتی
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 مقذمه

 هدَزد  تكداٍیس  ٍ ّدا  ًدام  ًوادّدا،  ،ٌّدسی  ٍ ادبی آثاز اختساػات، ؾاهل وِ یذٌّ ّای خاللیت بِ فىسی هالىیت

تمػدین   "وپدی زایدت  "ٍ  "قٌؼتی هالىیت" دغتِ دٍ بِ فىسی هالىیت .دازد اؾازُ ،باؾد هی تدازت دز اغتفادُ

 ٍبَدُ  خغسافیایی ّای ًؿاى ٍ قٌؼتی ّای عسح تدازی، ػالئن اختساع، ثبت هؿتول بس ،قٌؼتی هالىیت. ؾَد هی

ِ  ٍ ػىدع  ًماؾدی،  هاًٌد ٌّسی آثاز ؛ًوایؿٌاهِ ٍ ؾؼس زهاى، هاًٌد ادبی آثاز ، ؾاهلزایت وپی  عساحدی  ؛هدػدو

WIPO تؼسیف.)باؾد هیهَغیمی  ٍ فیلن ؛هؼوازی
2) 

 زا خدیددی  زوَزدّدای  ٍ اغت زؾد حال دز شیادی غسػت با  خْاىدز  (IP) فىسی هالىیتّای  پسًٍدُتؿىیل 

تؿدىیل   خْداًی  زؾدد  اقدلی  ػاهدل  اخیدس  غدالْای  ّوچدَى  ایي غدال  دز چیي .شدُ اغت زلن 2018 غال دز

 5.2 زؾدد  ٍ زفتِ فساتس ًفس هیلیَى 3.3 اش خْاى غساغس دز اختساع ثبت ّای دزخَاغت .اغت بَدُ IPّای  پسًٍدُ

ِ  بَدُ، فمسُ  هیلیَى 14.3 ػالئن تدازیثبت  ّای دزخَاغت. دّد هی ًؿاى 2017 ًػبت بِ غال زا دزقدی  ود

ِ  افدصایؽ  2017 غدال  دز دزقد 15.5           ،2018 دز غدال  قدٌؼتی  ّدای  عدسح  ثبدت  ّدای  دزخَاغدت . اغدت  یافتد

 .ُ اغتبَد فمسُ هیلیَى 1.3

خْداى تحدت    (WIPO)اش گصازؼ غداشهاى هالىیدت فىدسی    آهازّا ٍ اعالػات هَزد اغتفادُ دز ایي گصازؼ،

بدِ دلیدل اّویدت     گدصازؼ حاضدس،   دز اخر ؾددُ اغدت.   "(2019)خْاى  فىسی هالىیت ّای ؾاخف"ػٌَاى 

اش  قدٌؼتی  ّدای  عدسح  تدازی ٍ ػالئن اختساع، ثبت ّای دزخَاغت غِ هَزدهَضَع ٍ دغتسغی بِ اعالػات، 

 .اغت وؿَز هَزد بسزغی لساز گسفتِ 49 بسای ،2018 غال دز خْاى فىسی هالىیت ّای ؾاخف
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 مالكيت فكری های شاخصمعرفی  .1

 3اختراع ثبت 

 ًَ ْدَز  اغاظ بس اختساع هتماضیاى بِ لاًَى تَغظ وِ اغت اًحكازی حمَق اش ای هدوَػِ اختساع، ثبت 

 هؼتبدس ( غال 20 ػوَهاً) هحدٍد دٍزُ یه بسای ثبت اختساع. ؾَد هی دادُ قٌؼتی وازبسد ٍ ًاهؿَْد بَدى،

ِ  تَاًدد  هدی  اختدساع  ثبت دازًدُ هدت ایي عی دز اغت،  خدَد  اختدساع  اش اًحكدازی  ٍ تددازی  قدَزت  بد

 . وٌد بسدازی بْسُ

 4تجاری عالئم  

 ؾد ف  تَغظ وِ واالّایی ػٌَاى بِ زاب كَقی  خدهات یا واالّا وِ اغت ای هؿ كِ تدازی، ػالئن

بدسای   واالّدا ّواًٌدد   تَاًٌد هی تدازی ػالئن. وٌد هی هؿ ف ،ؾَد هی ازائِ یا ٍ تَلید خاقی ؾسوت یا

 دز ػالهدت  ایدي  اش اغدتفادُ  اًحكازی حك دازای ؾدُ ثبت تدازی ػالهت دازًدُ. ؾًَد ثبتًیص  خدهات

 ػالهدت  اش غیسهدداش  اغدتفادُ اش  تَاًدد  هدی  ٍ اغدت  ؾدُ ثبت آى بسای وِ اغت خدهاتی یا واال با زابغِ

ِ  تَاًدد  هدی  تددازی  ػالهدت  ثبدت  اختساع، ثبت بسخالف وٌد.خلَگیسی  هؿابِ ػالهت یا تدازی  عدَز  بد

 .بپسداشد زاتودید  ّای ّصیٌِ تدازی ًؿاى دازًدُ وِ ؾسعی بِ یابد، اداهِ ًاهحدٍد

 5صنعتی های طرح 

 ّدای  خٌبِ بِ ٍ دازد وازبسد دغتی قٌایغ ٍ قٌؼتی هحكَالت اش ای گػتسدُ عیف بسای قٌؼتی ّای عسح

 خاقدی  خلدَُ  وِ بؼدی غِ ّای فسم یا ّا زًگ ،خغَط تسویب خولِ اش واال، یه ؾٌاختی شیبایی یا شیٌتی

 اًحكدازی  حدك  دازای ؾددُ  ثبدت  قدٌؼتی  عسح دازًدُ. دازد اؾازُ دٌّد، هی دغتی قٌایغ یا هحكَل بِ

 .دًوای خلَگیسی دیگساى تَغظ عسح اش تملید یا غیسهداش وپی اش تَاًد هی ٍ بَدُ خَدح عس بِ ًػبت
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   های مالكيت فكری شاخص در جهان ی جایگاه کشورها .2

 ثبت اختراع .2.1

یىدی اش  (. 1 ًودَداز . )ِ اغدت داؾدت  دزقد 5.2زؾدی هؼادل ،ثبت دزخَاغت هیلیَى 3.3 با خْاى 2018 غال دز

 حددٍد  2018 غدال  دزبغَزیىِ  ُ،بَد چیياش خاًب وؿَز  ّا دزخَاغت اش تَخْی لابل تؼداد دالیل بازش ایي زؾد

ِ  2017اش غدال   بیؿتس ثبت اختساع دزخَاغت 160,400  ثبدت  ادازُ 2018 غدال  دزبؼدد اش چدیي،    اغدت.   داؾدت

ِ  دزخَاغت  3,473ٍ ٌّد با  5,217دزخَاغت، وسُ خٌَبی با   7,812با  (EPO)6ازٍپا اختساػات غدال   ًػدبت بد

 .داؾتٌد بیؿتسی ثبت اختساع دزخَاغت 2017

 2114 -2118 ، جهان سراسر در اختراع ثبت های درخواستتعذاد  .1نمودار

 

 زٍ خْداى  غساغس دز غالِ ّوِ 2004 غال اش اختساع ثبت ّای دزخَاغت، دّد هی ًؿاىدز ًوَداز  هدت بلٌد زًٍد

 .اغت یافتِ واّؽ دزقد 3.8 هالی بحساى دلیل بِ وِ  2009 غال اغتثٌای بِ ،بَدُ زؾد بِ
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 هیلیدَى  2.4، دز وؿدَزّا   7همدین  هتماضیاى ،2018 غال دز خْاى غساغس دز ؾدُ ثبت دزخَاغت هیلیَى 3.3 اش

 ( ٪28.5)هابمی  هیلیَى 0.9 حالیىِ دزًد، ُ ازا بِ خَد اختكاـ داد غْن خْاى اش ٪71.5وِ  داؾتِ دزخَاغت

ِ  2004 غدال  دز ٪61.6 اش افدساد همدین   غدْن . ًدُ اؾاهل ؾد زا وؿَزّا 8غیسهمین هتماضی  غدال  دز ٪71.5 بد

 .اغت یافتِ افصایؽ 2018

 دفتدس . اغت وسدُ دزیافت اختساع ثبت دزخَاغت هیلیَى 1.5 چیي وؿَز فىسی هالىیت هلی ادازُ 2018 غال دز

USPTO) آهسیىا تدازی ػالئن ٍ اختساػات ثبت
 دفتدس  آى اش دٍم، پدع  دزخَاغت زتبِ ّصاز 597 بیؽ اش با( 9

JPO) ضاپي اختساع ثبت
KIPO) فىدسی ودسُ   هالىیدت  دفتس دزخَاغت،ّصاز  314 با حدٍد( 10

 ّدصاز  210 بدا ( 11

 خوؼا 2018 غال دز بغَزیىِ ّای بؼدی زا وػب ًوَدًد دزخَاغت زتبِ ّصاز174 افصٍى بس  EPO دزخَاغت ٍ

 غدال  دز ٪15 اش خْداى  ول اش چیي غْن .اًد دادُ اختكاـ خَد بِ زا خْاى ول ّای دزخَاغت اش دزقد 85.3

ِ  هددت  دز دیگدس وؿَز  چْاز حالیىِ دز اغت، یافتِ افصایؽ 2018 غال دز ٪46.4 بِ 2008 زؾدد هٌفدی    هؿداب

  .اًد داؾتِ

 تسویدب . اغت لیػت لساز گسفتِ بسشیل دز ٍ خایگصیي بَدُ بستس وؿَز 10 خصء وِ اغتسالیا ّا غال بسخی اش خص بِ

 همدام  اش چدیي  آى، بدس  ػالٍُ .اغت هاًدُ پایداز ًػبتاً 2008 غال بِ ًػبت وؿَز بستس 10 فىسی هالىیت زتبِ ٍ

. اغدت بدَدُ    قدزًؿیي ّوچٌاى گرؾتِ غال 8 دز ٍ ازتما یافتِ 2011 غال دز اٍل همام بِ 2008 غال دزغَم 

 ب دؽ . دّدد  هدی  ًؿداى  زا غیدسهمین  ٍ همین اػن اش بستس وؿَز 10 تَغظ اختساع ثبت ّای دزخَاغت (2) ًوَداز

 ودسُ خٌدَبی   ،(٪80.9) ضاپدي  ،(٪68.7) آلوداى  ،(٪90.4) چدیي ( IP) فىسی هالىیت دفاتس ّای دزخَاغتػودُ 

 ٌّدد  ٍ ٪88 واًدادا  ،٪90.8بدا   همابدل، اغدتسالیا   دز. اًدد  ؾدُ دزیافت افساد همین اش ،(٪65.7) زٍغیِ ٍ( 77.4٪)

 .ًداُ وسد گصازؼ زا غیسهمین افساد ّای دزخَاغت اش باالیی غْن ،67.5٪
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 2118 در سال ده کشور برتر در اختراع ثبت های درخواستتعذاد  .2نمودار

 

 ٍ( EPO 4.7٪ (،(٪11.6) چدیي  فىدسی  هالىیدت  دفاتس ّای دزخَاغت، 2018 غال دز بستس وؿَز پٌح هیاى دز

 یچؿدوگیس  وداّؽ ( %1.6) بدا  آهسیىدا  ٍ( ٪1.5) با دٍ وؿَز ضاپي همابل، دز. اًد داؾتِ زؾد( ٪2.5) وسُ خٌَبی

 .اًد یافتِ

 دزیافت ووتسی ّای دزخَاغت 2017 ًػبت بِ غال 2018 غال دز وِ بستس وؿَز بیػت اش وؿَز دز هیاى ّفت

 اغت، وِ ایدي  داؾتِ زادزخَاغت  واّؽ بیؿتسیي دزقدی، 21.1 واّؽبا  ایساى فىسی هالىیت دفتس اًد، وسدُ

 % 3.1 بسشیدل  ٍ 4.4 هىصیده  ،٪5.1 اًگلػتاى با. اغت بَدُ همین افساد ّای دزخَاغتواّؽ  دلیل بِ ػودتا اهس

 غدال  پٌدودیي  بدسای  بسشیدل  فىدسی  هالىیت دفاتس ّای دزخَاغت. اًد داؾتِ زا ّا اش دزخَاغت تَخْی لابل افت

 .ُ اغتدگصازؼ ًوَ زا ّا دزخَاغت تؼداد واّؽ هتَالی غال غَهیي هىصیه وِ حالی دز یافتِ، واّؽ هتَالی

 آغدیا  دز هػدتمس  دفداتس  2018 غدال  دز. اغت داؾتِ 24 زتبِ آفسیما با خایگاُ زا دز لازُ باالتسیي خٌَبی آفسیمای

(. 3 ًوددَداز) اًددد دادُ تؿددىیل زا خْدداى وددل اش ٪66.8 وددِ وسدًددد دزیافددت دزخَاغددت هیلیددَى 2.2 اش بددیؽ

 ّدای  دزخَاغدت ول   اش آغیا غْن ُ ٍبَد  هیلیَى یه اش ووتس تمسیباً ؾوالی آهسیىای ٍ ازٍپا ول ّای دزخَاغت

ِ  افدصایؽ  2018 غال دز ٪66.8 بِ 2008 غال دز ٪50.8 اش خْاى غساغس دز ؾدُ ثبت ایدي  دلیدل  . اغدت  یافتد
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 . دزُ اغدت بدَد  (آغدیا  ّدای  دزخَاغدت ول  اش ٪70 بِ ًصدیه )ّا دز چیي دزخَاغت یزؾد باالافصایؽ دز آغیا 

ِ  دز بِ خَد اختكداـ دادُ،  خْاى زا ّای دزخَاغت ول اش پٌدن یه تمسیباً ؾوالی آهسیىای 2018 غال  حالیىد

 آفسیمدا،  هدودَع غدْن  . دّدد  هی تؿىیل خْاى زا ّای دزخَاغت ول دّن یه اش بیؽ تمسیباً ازٍپا دز تؼداد ایي

 . دّد هیزا ًؿاى  دزقد 3.3 الیاًَغیِ ٍ وازائیب ٍ التیي آهسیىای

 2118 و 2118 سالهایمنطقه، در  براساس اختراع ثبت های درخواست .3نمودار

 

 اش پدع  داؾدت.  زا (230,085) وؿدَز  اش خازج ثبت اختساع دزخَاغت تؼداد وؿَز آهسیىا بیؿتسیي 2018 غال دز

 تؼدداد  .(4 ًودَداز ) داؾتٌد لساز( 66,429) چیي ٍ( 69,459) وسُ خٌَبی ،(106.753) آلواى ،(206.739) ضاپي آى

   تا 20000 بیي "حدٍدا غَئیع ٍ آهسیىا ّلٌد، فساًػِ، واًادا، بسای وؿَز اش خازج دز ّای تؿىیل ؾدُ پسًٍدُ

ِ  هیداًگیي زؾدد  ،  (4) ًودَداز  وؿدَز دز  10اش هیداى   2018 ٍ 2008بدیي غدالْای   . ُ اغدت بَد 44000  غداالً

 غدَئیع  ٍ( ٪2.4) اًگلدیع  ،(٪4/4) ودسُ خٌدَبی   ،(٪21.2) چدیي  ،وؿدَز  اش خازج اختساع ثبت ّای دزخَاغت

 وؿدَز  اش خدازج  دز زا (230,000)ثبدت اختدساع    دزخَاغدت  تؼدداد  بیؿتسیي آهسیىا هتماضیاى بَدُ اغت.( 2.4٪)

 .اًد داؾتِ
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 2118 سال- کشور از خارج در برترکشور 11 شذه ثبت اختراع ثبت های درخواست .4نمودار

 هتَغدظ  دزآهد با وؿَز 6 پسدزآهد، وؿَز 12 بستس، ؾاهل وؿَز 20 ثبت اختساع ّای دزخَاغت تَشیغ ،(1) خدٍل

 ّدای  دزخَاغدت  ،2018 غدال  دز .دّدد  هدی  ًؿداى  دزآهدد  گدسٍُ  زا بساغداظ  پداییي  هتَغظ دزآهد با وؿَز 2 ٍ

بدِ خدَد    خْداى زا  غساغدس  دز ؾددُ  ثبدت  ّدای  دزخَاغت ول اش ًیوی اش بیؽ ،هتَغظ باال دزآهد با وؿَزّای

 بَدُ اغت.  ٪46.8ّا  ول دزخَاغت اش باال دزآهد با غْن وؿَزّای حالیىِ دز اًد، اختكاـ دادُ

 ٍخدَد  بداال  هتَغدظ  دزآهدد  بدا  گسٍُ ّا بِ غوت دزخَاغت تَشیغ تَخْی دز لابل تغییس گرؾتِ غال 15 عی دز 

 غدْن . بَدُ اغدت  ضاپي واّؽ آى دز ٍ چیي دز ّا دزخَاغت ؾدید زؾد بِ دلیل شیادی حد تا اهس ایي وِ داؾتِ،

 بِ حال، ایي با یافتِ، افصایؽ 2018 غال دز ٪50.6 بِ 2008 غال دز ٪22.6 اش باال هتَغظ دزآهد با وؿَزّای

 2008 –2018 عدی غدالْای   دزآهددی  گدسٍُ  وؿَزّای ایدي  غْن هتَغظ باال، با دزآهد گسٍُ اش چیي اغتثٌای

 .اغت هاًدُ پایداز ٪8 حدٍد

 2118 و 2118 های طی سال درآمذ، گروه اختراع بر اساس ثبت های درخواست .1جذول

 )%(مياوگيه رشد سُم از کل جُان سُم مقيم)%( تعداد درخًاستُا 

 2008-2018 2018 2008 2018 2008 2018 2008 گريٌ درآمد

 0.9 46.8 73.7 57.9 62.4 1,556,000 1,422,600 درآمد باال

 14.5 50.6 22.6 86.3 58.4 1,683,100 436,100 درآمد متًسط باال

 3.1 2.6 3.2 28.6 19.7 84,900 62,400 متًسط پایيه درآمد

 -12.7 0.1 0.5 16.5 87.9 2,300 8,900 کم درآمد

 5.6 100.0 100.0 71.5 60.2 3,326,300 1,930,000 جُان
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 2118 در سال برترکشور  21 اختراع ثبت های درخواست .5نمودار

 اش پدع  ٍ هیلیَى 1.46 حدٍد 2018 غال دز چیي وؿَزّای هتماضیاىًؿاى هیدّد،  (5) ًوَدازّواًگًَِ وِ دز 

اختدساع   ثبدت  دزخَاغدت ( 180.086) آلوداى  ٍ( 232.020) وسُ خٌَبی ،(460,369) ضاپي ،(515.180) آهسیىا آى

 هثال، ػٌَاى بِ. ؾَد هیهؿاّدُ  شیادی تفاٍت غیسهمین ٍ همین ّای پسًٍدُ بیي تَشیغدز  ،دز ایي ًوَداز. داؾتٌد

 خازجّای  پسًٍدُ همابل، . دزباؾد هیوؿَز  اش خازج هسبَط بِ ثبت اختساع چیي ّای دزخَاغت ول اش ٪4.5 فمظ

 ٪80 اش بدیؽ  ،بستدس  وؿدَز  20 هیداى  دز. دٌّدد  هدی  تؿىیل زا ّا دزخَاغت ول اش دزقد 59.3 وؿَز آلواى اش

 غدَئیع  ٍ( ٪90.3)زضین اؾدغالگس لددظ    ،(٪82.2) واًادا هسبَط بِ وؿَز اش خازج دز ؾدُ ثبت ّای دزخَاغت

ِ  ٍ( ٪1.4) ایساى ،(٪ 4.5) چیي ّای دزخَاغت ول اش پٌدن یه اش ووتس وِ حالی دز بَدُ اغت،( 80.3٪)  زٍغدی

  .اًد ؾدُ ثبت وؿَز اش خازج دز( 17.5٪)

   بستدس عدی غدالْای    وؿدَز  20 ًدس  زؾدد   اش غیدسهمین  ٍ همدین  ثبت اختدساع  ّای دزخَاغتغْن  (6) ًوَدازدز 

ِ ِ، داؾت زؾد ٪11.6 چیي IP دفتس دز ؾدُ ثبت ّای دزخَاغت. دادُ ؾدُ اغت ًؿاى 2017 -2018  %10.7 ود

 .باؾد هی غیسهمین ّای دزخَاغت بِ هسبَط بالیواًدُ% 0.9 ٍ همین ّای دزخَاغت بِ هسبَط آى

 ثبدت  ّدای  دزخَاغدت  اش بیؿدتسی  تؼداد وؿَز 13 ،بستس وؿَز 20 هیاى دز 2017 غال بِ ًػبت 2018 غال دز

 ٌّدد  ٍ( ٪8.4) غدٌگاپَز  ،(٪11.6) چدیي  ،٪20.2 وٌدگ( بدا   )ٌّگچیي  دز افصایؽ بیؿتسیي. زا داؾتٌد اختساع
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 ّدای  دزخَاغدت هسبدَط بدِ    ؾددُ  ثبت ّای دزخَاغت تؼداد افصایؽ چْاز وؿَز ایي اش هَزد غِ دز .بَد( 7.5٪)

 .باؾد هی غیسهمین

 2117 -2118 برتر، کشور 21 در نرخ رشذ از غيرمقيم و مقيم ثبت اختراع های درخواستسهم  .6نمودار

 

 دزقَزتیىِ ،وؿَز بستس 20 بسای ًفس خوؼیت هیلیَى ّس دززا  همین اختساع ثبت ّای دزخَاغت، غساًِ (7)ًوَداز 

ِ  همین اختساع ثبت دزخَاغت 100 اش بیؽ خوؼیت ٍ ًفس هیلیَى 5 اش بیؽ   ودسُ  دّدد.  ًؿداى هدی   باؾدٌد،  داؾدت

  دازًد. لساز آلواى ٍ چیي اش باالتس غَم، زتبِ دز غَئیع ٍ زتبِ دٍم دز خٌَبی دز قدز خدٍل، ضاپي

 2118 و 2118 در سالهای کشور برتر 21 در جمعيتنفر  ميليون هر در مقيم اختراع ثبت های درخواستسرانه  .7نمودار
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 تجاری عالئم .2.2

تدازی اغدت، ودِ دز وؿدَز چدیي دازای      ػالئنّای  پسًٍدُ، تؿىیل (IP) هؼٌَی یىی دیگس اش اؾىال هالىیت

ّدای   پسًٍددُ  ثبدت  غاالًِ افصایؽ اش دزقد 84.4 چیي تدازی ػالئن دفتس ،2018 غال . دزباؾد هیزؾد باالیی 

ِ  ،(٪1.7) وسُ خٌَبی ،(٪3.1)ٌّدٍغتاى  دفاتس آى اش پع. داد اختكاـ خَد بِ زا خْاًی تدازی ( ٪1.5) فساًػد

 .اًد داؾتِزؾد  تدازیػالئن ّای  پسًٍدُ دز ثبت( ٪1.4) آهسیىا ٍ

 

  2118 در سال برتر کشور 11 تجاری عالئم های درخواستتعذاد   .8نمودار

 

 

هیلیدَى، پدع اش آى    7.4تمسیبدا   ػالئدن تددازی چدیي،    ّدای  دزخَاغدت تؼدداد   2018، دز غال (8) عبك ًوَداز

، ّواًٌدد  ّدصاز 384ٍ  ّدصاز 393، ّدصاز  512، صازّ 640وؿَزّای آهسیىا، ضاپي، اتحادیِ ازٍپا ٍ ایساى، بتستیب با 

 ودل  اش دزقدد  65 "ػالئن تدازی بَدُ ٍ حدٍدا ّای دزخَاغتهٌغمِ بستس دز ثبت  وؿَز/ پٌح ، خص2017ٍغال 

 اًد. دز بس گسفتِ زا تدازی خْاى ػالئن ثبت ّای فؼالیت

 دزیافدت  همدین  غیس افساد بستس، اش وؿَز 20 تدازی دز پٌح وؿَز اش ػالئن ثبت ّای دزخَاغتیه غَم یا بیؿتس 

 ٍیتٌدام  ٍ( ٪56.8) غدَئیع  ،(٪33.3) اًددًٍصی  ،(٪43.3) واًادا ،(٪43.3) ایي وؿَزّا، اغتسالیادز بیي . اًد ؾدُ
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 ،(% 3.2) غیسهمین، هسبَط بدِ وؿدَزّای چدیي    هتماضیاى . ووتسیي غْن اشاًد داؾتِبیؿتسیي غْن زا  (35.5٪)

 .باؾد هی (% 7.8) ایساى ٍ( % 6.4) فساًػِ

  2118 و 2118 سال ، درآمذی های گروه به تفكيکتجاری  عالئم ثبت های درخواست توزیع .9نمودار

 

 

 هدَزد  ؾدؽ  ،12پسدزآهدد  وؿدَزّای  اش بدیي  بستدس  وؿدَز  20 تددازی اش  ػالئن دفتس ثبت یاشدُ (9)داز َعبك ًو

 دفاتس ،2018 غال دز .بَدُ اًد 14پاییي هتَغظ دزآهد با وؿَزّای ،وؿَز غِ ٍ 13باال هتَغظ دزآهد با وؿَزّای

ِ  زا تدازی خْاًی ػالئن ثبت ّای فؼالیت ول اش دزقد 27.7 "خوؼا باال دزآهد با وؿَزّای خدَد اختكداـ    بد

                                                           
12

 واًادا، فساًػِ، آلواى، ایتالیا، ضاپي، غَئیع، اًگلػتاى، آهسیىا، اغپاًیا ٍ ّلٌداغتسالیا،  - 
 تسویِ ٍ زٍغیِ هىصیه، ایساى، چیي، بسشیل، - 13
 ٍیتٌام ٍ اًدًٍصی ٌّد، - 14
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 بدا  وؿدَزّای  دفداتس  غدْن  همابل، دز. اغت داؾتِ واّؽ دزقد 53.6هؼادل ، 2008 ًػبت بِ غال وِ ،اًد دادُ

  .افصایؽ یافتِ اغت 2018 غال دز دزقد 64.9 بِ 2008 غال دز دزقد 35.5 اش باال هتَغظ دزآهد

15 بنذی براساس طبقه تجاری عالئم ثبت 2.2.1
Nice  صنعت بخش در 

ِ  ٍ هلدی  دفداتس  اش بػدیازی . ؾدًَد  هی ثبت خدهات یا واالّا ّای بٌدی بساغاظ عبمِ تدازی ػالئن  اش ای هٌغمد

 ٍ ػالئدن  حدَشُ  دز خددهات  ٍ واالّدا  اش الوللی بیي بٌدی عبمِ ًَػی وِ« Nice Classification» غیػتن

زا  غیدسهمین  تددازی  نئد ػال ثبدت  ّدای  دزخَاغدت  تَشیغ (2) خدٍل .وٌٌد هی اغتفادُ اغت، تدازی ّای ًؿاى

 دّد.  ًؿاى هی 2018 دز غال Nice Classification اٍل زتبِ دُبساغاظ 

 2118در سال  Nice Classificationبراساس  مقيم غير تجاری عالئم ثبت های درخواست توزیع  .2جذول

 سُم طبقٍ)%( / زميىٍمًضًع طبقٍ رتبٍ

 11.5 افصاز ًسم ٍ واهپیَتس،ضبظ تدْیصات گیسی؛ اًداشُ ػىاغی ٍ ػلوی ابصازّای 9 1

 7.6 ادازی functions ٍ تدازی اهَز حاوویت ،وػب ٍ واز هدیسیت تبلیغات، 35 2

 5.7 واهپیَتس افصاز ًسم ٍ افصاز غ ت تَغؼِ ٍ عساحی فٌاٍزی، ٍ ػلوی خدهات 42 3

4 5 
 ّا، وٌٌدُ ضدػفًَی ، حیَاى ٍ اًػاى بسای غرایی ّای هىول وَدن، غرای ،دازٍ تْیِ

 ّا وؽ ػلف ٍ ّا وؽ لازذ
5.3 

5 3 
 ػغس قابَى، ،ّا ؾَیٌدُ تْیِ لباغؿَیی؛ دز اغتفادُ بسای هَاد غایس ٍ وٌٌدُ غفید تْیِ

 آزایؿی لَاشم ٍ
4.8 

 4.5 زٍغسی ، وفؽ ، پَؾان 25 6

 4.5 ٍزشؾی ٍ تفسیحی ، آهَشؾی فؼالیتْای 41 7

8 30 
 ه وس، ػػل، ، ؾىس ، غاشی ؾیسیٌی ٍ ؾیسیٌی ، ًاى ، آزد ، بسًح ، واوائَ ، چای ، لَُْ

 خات تسؾی خات ادٍیِ ٍ( ّا چاؾٌی) ّا غع ، غسوِ ، خسدل ، ًوه
3.0 

 2.7 وؿاٍزشی تدْیصات ّا؛ًیسٍ هحسوِ  ٍ هَتَز ؛تدْیصات ٍ آالت هاؾیي 7 9

10 11 

 ، تَْیِ ، وسدى ،خؿه ی چال ، پص ٍ پ ت ، ب از تَلید ، گسهایؽ ، زٍؾٌایی لَاشم

 بْداؾتی اّداف ٍ آبسغاًی

 

2.6 

 47.8 غایس  

 

                                                           
 ثبت بسای وِ اغت خدهاتی ٍ واالّا الوللی بیي بٌدی عبمِ یه ، اغت ایداد ؾدُNice  (1957 ) ًاهِ تَافك با وِ Nice  (NCL ،) بٌدی عبمِ 15

 .ؾَد هی اغتفادُ ػالئن
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 2118 - صنعت بخش به تفكيک مقيم غير تجاری عالئم ثبت های درخواست .11نمودار

 

 

 بدس  هبتٌی دّد. ازلام ًوَداز ب ؽ قٌؼتی ًؿاى هی 10زا دز  Nice Classificationشهیٌِ  45 (،10)ًوَداز 

 .اغت وؿَز 133 غیسهمین ػالئن تدازی افساد ثبت ّای دادُ
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 بدسای  ب دؽ هْدن   چْداز  وؿداٍزشی  ٍ خداًبی  لدَاشم  ٍ پَؾدان  بْداؾت، فٌاٍزی، ٍ ، پطٍّؽ2018 غال دز 

 20 تدا  11 غدْوی بدیي   وددام  ّػتٌد ٍ ّدس  وؿَز اش خازج دز تدازی ػالئن ثبت دًبال بِ وِ اغت هتماضیاًی

 ٍ غداخت  ٍ( ٪3.2) ؾدیویایی  هَاد بِ هسبَط قٌایغ همابل، اؾٌد. دزب دازا هی زا خْاًی تدازی نئػال ثبت دزقد

 اًد. دادُ اختكاـ خَد بِ زا وؿَز اش خازج دز تدازی ػالئن ثبت ّای دزخَاغت غْن ووتسیي( ٪5.7) غاش

ػالئن تددازی  ب ؽ پطٍّؽ ٍ فٌاٍزی، هْوتسیي ب ؽ دز ثبت ، ؾَد هیهؿاّدُ  (11)ًوَداز ّواًگًَِ وِ دز 

 آهسیىدا  ٍ( ٪25) ضاپدي  ،(٪18) آلواى ،(٪19) فساًػِ ،(21٪) (EUIPO) ازٍپا اتحادیِ هؼٌَی هالىیت دز دفتس

ِ  ٍ( ٪19) وسُ خٌَبی ،(٪21) هْوتسیي ب ؽ دزایساى . دز ثبت ػالئن تدازی، وؿاٍزشیباؾد هی( 20٪)  زٍغدی

 ثبدت هْوتدسیي ب دؽ دز    (٪ 21) تدازی تسویِ خدهات ٍ دز (٪24)دز ٌّد ب ؽ بْداؾت با  .باؾد هی( 16٪)

 وؿَزُ د ّفت وؿَز اش ، یىی اش غِ ب ؽ هْنتدازی خدهات ب ؽالشم بِ ذوس اغت . باؾد هی تدازی ػالئن

 ثبدت  دز هْدن  ب ؽ غِ یىی اش( ٪19) با ایساى ًمل فمظ دز ٍ حول ب ؽ. زا بِ خَد اختكاـ دادُ اغت بستس

 . باؾد هی تدازی ػالئن

 2118 در سال برتر کشورهای در مهم بخش سه بر اساس تجاری عالئم ثبت های درخواست  .11نمودار
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   2117-2118های ، طی سالبرتر کشور 21مقيم و غيرمقيم از نرخ رشذ ثبت عالئم تجاری  های درخواستسهم  .12نمودار

 

 

وؿَز بستس زا بِ تفىیده همدین ٍ غیدسهمین     20ثبت ػالئن تدازی  ّای دزخَاغتاش زؾد ول غْن  (12 )ًوَداز

   ثبدت ػالئدن تددازی دز ایدساى     ّدای  دزخَاغت زؾد هثال، ػٌَاى دّد. بِ ًؿاى هی  2017-2018عی غالْای 

 .باؾد هیدزقد غیسهمین 0.3ٍ  همیندزقد 7 بس ولتؿه ،دزقد 7.3

ِ  داؾدتِ،  بیؿتسی تدازی ػالئن ثبت 2017 غال بِ ًػبت 2018 غال دز وؿَز 16 بستس، وؿَز 20 اش  ّفدت  ود

 اش پدع  ٍ( ٪28.3) چدیي  ،(٪29.1) اًدًٍصی دز افصایؽ بیؿتسیي. اًد وسدُ ثبت زا ٪10 اش بیؽ زؾد آًْا اش هَزد

ِ  وؿَزّای همابل، دز. بَدًد( ٪4/12) اًگلیع ٍ( ٪14.5) خٌَبی وسُ ،(٪20.9) ٌّد آى  ضاپدي  ٍ%( 9.7) زٍغدی

 ووتدسی  واّؽ%( 1.2) تسویِ ٍ%( 2.6) آلواى حالیىِ دز داؾتِ، تدازی ػالئن ثبت دز بیؿتسی واّؽ%(  8.6)

 . داؾتٌد تدازی ػالئن ثبت دز
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 2118 سال برتردر کشورهای در خذمات و کاال اساسبر تجاری عالئم های درخواست توزیع   .13نمودار

 
 

 

 2118 سال برتر در کشورهای تجاری براساس سه بخش مهم در عالئم های درخواست .14نمودار
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 2118کشورهای برتر در سال  درعالئم تجاری براساس کاال و خذمات  های درخواستتوزیع  .15نمودار

 

 ی صنعتیها طرح .2.3

ًؿداى دادُ   2004 -2018 ْدای ل عی غدا  ی قٌؼتی دز خْاى،ّا ثبت عسح ّای دزخَاغتتؼداد ، (16)ًوَداز  دز

 ؾدُ، وِ ًػبت بِ ثبت خْاى غساغس دز 2018 غال دز دزخَاغت هیلیَى 1.02 ،ؾَد هی شدُ ت ویيؾدُ اغت. 

 تدا  2007 ّدای  غدال  بیي قٌؼتی ّای عسح ثبت ّای دزخَاغت تؼداد .دازد زا ٪8.4 ، زؾدی هؼادل2017 غال

 .داؾتِ اغت زؾد دزقد 88.4 چیي دز فمظ، وِ ؾدُ بسابس دٍ 2018

 2114 -2118صنعتی در جهان،  های طرحثبت  های درخواستتعذاد  .16نمودار
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ّدای   عدسح ثبدت   ّای دزخَاغتّا دز  عسح، تؼداد 2018 غال دز، ؾَد هیهؿاّدُ  (17)ّواًىًَِ وِ دز ًوَداز 

 زؾدد  دلیل بِ ػودتا افصایؽ ایي. اغت داؾتِ زؾد ٪5.7 ،2017 غال با همایػِ دز بَدُ، وِ هیلیَى 1.3 قٌؼتی

ِ  ٍ اغپاًیا ایساى، خولِ اش ، دز قَزتیىِ دز بسخی اش وؿَزّابَدُ چیي دز ایي عسح ّا زؾدد هٌفدی داؾدتِ     تسوید

 .اغت

 2114 -2118صنعتی،  های طرحثبت  های درخواستدر  تعذاد طرحها .17نمودار

 

 

 

بدِ   خْاى زا غساغس دز قٌؼتی ّای عسحثبت  ّای دزخَاغت ٪54عسح ّصاز  709، وؿَز چیي با 2018 غال دز

   اغت. خَد اختكاـ دادُ

ِ  هؼٌدَی  هالىیدت  دفتس تَغظ چیي قٌؼتی  ّای عسحثبت  ّای دزخَاغت ودسُ   (،ّدصاز 108,17) 16ازٍپدا  اتحادید

 وؿدَز  20 هدودَع،  دز (.18)ًوَداز  ؾدُ اغت اًدام عسح( ّصاز44) آلواى ٍ( ّصاز47) آهسیىا ،(ّصاز 68) خٌَبی

 ّدای  دزخَاغدت دز ثبت  وؿَز 12 بستس، وؿَز 20 بیي اش. اًد دادُ اختكاـ خَد بِ زا ّا عسح ول اش ٪93.5 بستس

ِ  ،(٪42.4) اًگلػدتاى وؿدَزّای   هَزد اش آًداى  پٌح ، وِ(19ًوَداز ) اًد داؾتِزؾد هثبت  عساحی قٌؼتی  زٍغدی

                                                           
16

 EUIPO 
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 وؿدَزّای ایدساى   همابدل،  دز زلودی داؾدتِ،   دٍ زؾدد ( ٪12.7) چدیي  ٍ( ٪13.6) ٌّدد  ،(٪16.6) ایتالیا ،(21٪)

 20 بدیي  دز زا افدت ؾددیدی   2017 ًػبت بِ غدال  2018 غال دز( ٪11) غَئیع ٍ( ٪16.6) اغپاًیا ،(17.8٪)

 .ؾاّد بَدًد بستس وؿَز

 2118سال  -کشور برتر دهصنعتی در  های  طرحثبت  های درخواستتعذاد  .18نمودار

 

  2117-2118 ، برتر کشور 21 در مقيم از نرخ رشذ غير و مقيمصنعتی  های  طرحثبت  های درخواست سهم .19نمودار
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ودِ  داؾتِ،  زا خْاى عساحیثبت  ول اش دزقد 84.8 همین، قٌؼتی ّای عسح ثبت ّای دزخَاغت ،2018 غال دز

 بِ( زا  دزقد97.2)خْاى  دز همین عساحیثبت  ّای دزخَاغت اش تَخْی لابل دز ایي زاغتا چیي بِ تٌْایی غْن

 هسبَط بِ افساد همین باغتثٌای واًادا "وؿَز اوثسا 15 دز ّا دزخَاغت تؼداد (.20ًوَداز) اغت دادُ اختكاـ خَد

 بَدُ اغت. (٪48.4) آهسیىا ٍ( ٪42.7) زٍغیِ ،(٪38.5) اغتسالیا ،(٪6/29) غَئیع ،(11.4٪)

 

 2118کشور برتر در سال  21صنعتی در های  طرح ثبت های درخواستتعذاد  .21نمودار

 

 

دّدد.   ًؿاى هی 2018ٍ  2008زا بس اغاظ هٌغمِ دز غالْای  قٌؼتی ّای عسحثبت  ّای دزخَاغت (21)ًوَداز 

 ٍ( ٪23)با  ازٍپا آى اش ٍ پع خْاى دز قٌؼتی ّای عسحثبت  ّای دزخَاغت ول اش ٪69.7 ، آغیا2018 غال دز

 2008 ّای غال بیي خغسافیایی هٌغمِ ؾؽ اش هٌغمِ اًد. چْاز دادُ اختكاـ خَد بِ زا( ٪4.1) ؾوالی آهسیىای

    . دٌّدد  هدی  ًؿداى  زاافدصایؽ   بیؿدتسیي ( ٪5) ؾوالی آهسیىای ٍ( ٪6.6)آغیا با  ، اش خولِاًد داؾتِ زؾد 2018 ٍ

 زؾد هٌفی داؾتٌد.( %0.4 ( وازائیب ٍ التیي آهسیىای ٍ( %0.7)آفسیما دزحالیىِ
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 2118 و  2118های  سال راساس منطقه،بصنعتی  های  طرحثبت  های درخواستتعذاد  .21نمودار

 

 زا بسای افساد همدین بدِ هیدصاى   دزخَاغت ثبت عساحی  تؼداد خٌَبی باالتسیي وسُ 2018 غال ، دز(22)دز ًوَداز 

ِ  دز. دادًدد  هی ًؿاى خوؼیت هیلیَى ًفس ّس دز 720 آلواى ٍ 764با   ایتالیا آى اش ٍ پع 1,163  غدال  بدا  همایػد

 بدسای  ایدي ًػدبت   همابل، دز. اًد داؾتِ افصایؽ فمسُ 134 اغپاًیا فمسُ ٍ 270 چیي ،2008 ًػبت بِ غال 2018

 .اًد داؾتِزؾد هٌفی  چؿوگیسی عسش بِ( 46) ضاپي ٍ( 55) فساًػِ ،(115) غَئیع

، برترکشور  21در جمعيتنفر  ميليون هر در مقيمصنعتی  های  طرحثبت  های درخواستسرانه  .22نمودار

 2118و  2118سالهای طی 
. 
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وؿدَز   9خاًبی، یىی اش غِ ب ؽ هْن دز  لَاشم ٍ هٌػَخات ب ؽ دّد، ( ًؿاى هی23ّواًگًَِ وِ دز ًوَداز )

بستس  وؿَز 10وؿَز اش  7یىی اش غِ ب ؽ هْن دز  خاًگی واالّای ٍ هبلواى حالیىِ دز بَدُ، بستس وؿَز 10اش 

 .بَدًد

 2118در ده کشور برتر، سال  به تفكيک سه بخش مهم صنعتی های  طرحثبت  های درخواست توزیع .23نمودار
 

 

 

 فساتدس  ًفدس  هیلیدَى  یه اش خْاى غساغس دز قٌؼتی ّای عسح ّای دزخَاغت ثبت باز اٍلیي ، بسای2018 غال دز

 ایدي  زؾد داؾدتِ اغدت.   ٪14.3، 2017 غال اغت، وِ ًػبت بِ  ؾدُ ثبت قٌؼتی حعس 812800 حدٍد ٍ زفتِ

 ٍ( 7,110) اًگلػدتاى  ،(93,255) قٌؼتی دز چیي ّای عسح ثبت تؼداد دز تَخِ لابل افصایؽ دلیل بِ ػودتا زؾد

 غدال  دز عدسح  هیلیدَى  1.08 ثبت بدیي تستیب تمسیباً. اغت گسفتِ قَزت 2017 غال بِ ًػبت( 2,505) بسشیل

قدٌؼتی  خْداى    ّدای  عدسح  ثبدت  ّای دزخَاغت ولیِ تمسیبا ًیوی اش چیي .اغت ایداد وسدُ ٪9.3 زؾد ،2018

   اًگلػتاى خولِ اش ،اًد داؾتِ زؾد وؿَز 9 بستس وؿَز 20 بیي دز .اغت دادُ اختكاـ خَد بِ ( زا49.8٪)
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 اٍودسایي  وؿدَزّای  همابدل،  دز(. ٪21.1) ٍ چدیي ( ٪27.6) ایتالیدا  ،(٪39.4) زٍغیِ ،(٪40.3) بسشیل ،(43.6٪)

 ّای عسح ّای دزخَاغتثبت  دز یچؿوگیس افت ( ٪18.4) غَئیع ٍ( ٪18.7) اغپاًیا ،(٪19.5) ٌّد ،(24.5٪)

 .(24 )ًوَداز قٌؼتی داؾتٌد

 

 2118سال  در کشور برتر 21رای ب ه تفكيک مقيم و غيرمقيمب صنعتی های  طرحثبت  های درخواستتعذاد  .24نمودار
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 مالكيت فكری های شاخصبيست کشور برتر در  جایگاه .3

WIPO  ،ِؾددُ  ثبدت  ّدای  دزخَاغدت  ول تؼداد اغاظ بسفىسی  هالىیت ّای ؾاخف زا دز ّا وؿَز بٌدی زتب 

 ّدای  عدسح ٍ  تددازی  ػالئدن  ،اختدساع  ثبدت  ّای دزخَاغت تؼداد بِ ّا دادُ. اغت اًدام دادُ( هبدا) وؿَز تَغظ

 (4ٍ  3)خداٍل . دازد اؾازُ هَخَد قٌؼتی

 2118مالكيت فكری )مقيم و غيرمقيم( در بيست کشور برتر در سال  های شاخصرتبه بنذی فعاليتهای ثبت  .3جذول

 

 َای صىعتی طرح عالئم تجاری ثبت اختراعات مبدا ردیف

 1 1 1 چيه 1

 4 2 2 آمریكا 2

 2 4 5 آلمان 3

 6 3 3 ژاپه 4

 3 11 4 جىًبیکرٌ  5

 9 5 6 فراوسٍ 6

 8 8 7 اوگلستان 7

 5 12 10 ایتاليا 8

 11 14 8 سًئيس 9

 13 9 12 َىد 10

 19 7 11 ريسيٍ 11

 12 6 20 ایران 12

 7 10 23 ترکيٍ 13

 14 19 9 َلىد 14

 10 16 22 اسپاويا 15

 15 17 19 استراليا 16

 17 21 13 سًئد 17

 26 15 14 کاوادا 18

 21 13 26 برزیل 19

 22 27 17 اطریش 20
Source: WIPO Statistics Database, August 9102. 
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 2118مالكيت فكری )مقيم( در بيست کشور برتر در سال  های شاخصرتبه بنذی فعاليتهای ثبت  .4جذول

 َای صىعتی طرح عالئم تجاری ثبت اختراعات مبدا ردیف

 1 1 1 چيه 1

 8 2 2 آمریكا 2

 7 3 3 ژاپه 3

 3 7 5 آلمان 4

 2 9 4 کرٌ جىًبی 5

 10  7 فراوسٍ 6

 11 4 11 ایران 7

 6 12 8 اوگلستان 8

 12 6 9 َىد 9

 4 13 10 ایتاليا 10

 5 8 14 ترکيٍ 11

 17 10 6 ريسيٍ 12

 18 11 16 برزیل 13

 9 16 21 اسپاويا 14
Source: WIPO Statistics Database, August 9102. 

 

 کشورهای پيشرو در مالكيت فكریموقعيت  .3.1

 ّدای   دزخَاغدت  ، دز2017ًػبت بِ غال  2018غال  دز چیي( ًؿاى دادُ ؾدُ اغت، 5ّواًگًَِ وِ دز خدٍل )

 دفتدس  حاضدس  حال دز اغت. داؾتِ زؾد ٪ 12.7قٌؼتی  ّای ٍ عسح ٪28.3 تدازی ػالئن ، ٪11.6 اختساع ثبت

IP  دزخَاغدت  ٪54 ٍ( ٪51.4) تددازی  ػالئدن  اش ًیوی اش بیؽ ٍ اختساع ّای ثبت تؿىیل پسًٍدُ ٪46.4چیي 

 .بِ خَد اختكاـ دادُ اغت زا خْاى قٌؼتی ّای عسح

( 2009 غدال  دز واّؽ )اٍلیي اختساع ّای ثبت تؿىیل پسًٍدُ دز دزقدی 1.6 افت ؾاّد 2018 غال دز آهسیىا

تؿدىیل  . اغت داؾتِ زؾد دزقد 4.3 تدازی ػالئن دز ثبت هتَالی غال آهسیىا ًْویي حال، دز ػیي. بَدُ اغت
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 وسُ خٌَبی ؾداّد . اغت یافتِ واّؽ ٪8.6 ٍ ٪1.5 تستیب بِ ضاپي دز تدازی ػالئن ٍ اختساع ثبت ّای  پسًٍدُ

 .  بَدُ اغت( ٪14.5) تدازی ػالئن ثبت ٍ( ٪5/5) اختساع ثبت بسًاهِ دٍ ّس دز زؾد

 (2117-2118) های مالكيت فكری شاخصفعاليتهای ثبت  درصذ رشذ و سهم کشورهای پيشرو در .5جذول
 سُم ازکل جُان ورخ رشد)%( 2018 2017 

 ثبت اختراعات

 100.0 5.2 3,326,300 3,162,300 کل درخًاستُا در جُان

 46.4 11.6 1,542,002 1,381,594 چيه

 18.0 -1.6 597,141 606,956 آمریكا

 9.4 -1.5 313,567 318,481 ژاپه

 عالئم تجاری

 100.0 15.5 14,321,800 12,395,700 درخًاستُا در جُانکل 

 51.4 28.3 7,365,522 5,739,669 چيه

 4.5 4.3 640,181 613,895 آمریكا

 3.6 -8.6 512,156 560,265 ژاپه

 صىعتی َای طرح

 100.0 5.7 1,312,600 1,242,100 کل درخًاستُا در جُان

 54.0 12.7 708,799 628,658 چيه

 111,234 108,174 2.8- 8.2 (EUIPOاتحادیٍ اريپا )دفتر 

 5.2 0.8 68,054 67,482 کرٌ جىًبی

Source: WIPO Statistics Database, August 9102 

 منابع .4

0. https://www.wipo.int/publications,9102 


