
  قم جديد گياهيثبت ردستورالعمل نحوه تكميل اظهارنامه 
 مشخصات متقاضي: - 1

در اين قسمت چنانچه متقاضي، شخص حقوقي از قبيل موسسه تحقيقات/مركز تحقيقات/دانشگاه/شركت -

باشد مشخصات آن شامل نام، تابعيت، شماره ثبت، موضوع فعاليت، تلفن، نمابر، پست الكترونيكي، صندوق 

اقامتگاه قانوني درج ميشود. در قسمت نماينده قانوني، منظور صاحب امضاي مجاز يعني  پستي و آدرس

باشد. اطالعات رئيس موسسه تحقيقات/مركز تحقيقات/دانشگاه/ يا مدير عامل شركت (طبق اساسنامه) مي

 سجلي نماينده قانوني در اين قسمت ذكر ميگردد. 

 مت مربوط به شخص حقيقي تكميل شود.در صورتيكه متقاضي شخص حقيقي باشد بايد قس-

چنانچه درخواست ثبت توسط بيش از يك نفر (اعم از حقيقي يا حقوقي) صورت پذيرد، درصد سهم هر -

 كدام از متقاضيان بايد در فرم درج گردد.

منظور از شخص بهنژادگر ميتواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد. در صورتي كه متقاضي شخص بهنژادگر -

ه انتقال حقوق بهنژادگر به وي باشد در قسمت مربوطه توضيح داده شده و مدارك مربوطه نباشد نحو

 ضميمه اظهارنامه گردد.

 مشخصات رقم: - 2

 Lycopersicon)در اين قسمت به ترتيب نام عمومي گياهي (مثال گوجه فرنگي)، نام علمي -

esculentum) شود.و نام پيشنهادي رقم درج مي 

 اطالعات مربوط به منشاء رقم: - 3

، اعم از منابع ژنتيك اصالح نشده يا ارقام بومي و در صورتيكه در فرآيند ايجاد رقم از منابع ژنتيك ايران-

 محلي، استفاده شده است. مشخصات مواد استفاده شده در اين قسمت ذكر ميگردد.

 نژادگر:سابقه ثبت رقم و اعطاي حق به - 4

باشد اين نژادگر ميچنانچه رقم متقاضي ثبت در ايران قبال در خارج از كشور ثبت شده و مشمول حق به -

اطالعات آن  2ت بايد در جدول آورده شود. اگر رقم در چند كشور ثبت شده بايد ضمن كپي صفحه اطالعا

در صفحه يا صفحات الحاقي آورده شود. اگر رقم سابقه ثبت ندارد گزينه (خير) انتخاب شده و نيازي به 

 تكميل جدول ذيل آن نيست.

 اير كشورها:سابقه معرفي رقم و درج آن در فهرست ملي ارقام ايران يا س - 5

چنانچه رقم قبل از ثبت، تجاري و وارد فهرست ملي گياهي ايران يا ساير كشورها شده، ضمن انتخاب -

شود.اگر رقم سابقه معرفي ندارد گزينه (خير) انتخاب شده و  4گزينه (بلي)، اطالعات آن بايد وارد جدول 

  نيازي به تكميل جدول ذيل آن نيست.

 درخواست حق تقدم: - 6



كه متقاضي ثبت رقم، قبالً در يكي از  در صورتيآيين نامه ثبت ارقام گياهي  5ماده  12س بند بر اسا-

كشورهايي كه با جمهوري اسالمي ايران توافقنامه حمايت از حقوق مالكيت معنوي ارقام جديد گياهي 

بود مشروط به آنكه از اند درخواست ثبت رقم ياد شده را نموده باشد، داراي حق تقدم خواهد منعقد نموده

 ماه نگذشته باشد. 12تاريخ درخواست مذكور بيش از 

 برداري از رقم در ايران:سابقه اولين عرضه تجاري و يا بهره - 7

آيين نامه ثبت ارقام گياهي، رقم نبايد بيش از يك سال قبل از تاريخ ارائه  2ماده  1بر اساس جزء الف بند -

داخل ايران عرضه شده باشد در غير اينصورت رقم قابل ثبت نيست. با  اظهارنامه ثبت، به صورت تجاري در

سوابق مربوط به اولين عرضه تجاري رقم ذكر گردد. البته تبصره ذيل بند  7توجه اين بند قانوني در قسمت 

 فوق در خصوص شرايط عدم مخدوش شدن جديد بودن رقم مورد توجه قرار گيرد.

 برداري از رقم در ساير كشورها:رهسابقه اولين عرضه تجاري و يا به - 8

آيين نامه ثبت ارقام گياهي، رقم نبايد بيش از چهار سال قبل از تاريخ ارائه  2ماده  1بر اساس جزء ب بند -

اظهارنامه ثبت، به صورت تجاري در خارج ايران عرضه شده باشد در غير اينصورت رقم قابل ثبت نيست. 

 8سال است. با توجه اين بند قانوني در قسمت  6ير مثمر بيش از اين زمان در خصوص درختان مثمر و غ

سوابق مربوط به اولين عرضه تجاري رقم ذكر گردد. البته تبصره ذيل بند فوق در خصوص شرايط عدم 

 مخدوش شدن جديد بودن رقم مورد توجه قرار گيرد.

 سوابق رسمي بررسي فني (آزمونهاي تمايز، يكنواختي و پايداري) رقم: - 9

چنانچه آزمون تمايز، يكنواختي و پايداري (آزمون تيپ) رقم قبال در داخل كشور زير  -9-1در قسمت -

نظر موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و يا در خارج كشور توسط دستگاه مسئول ثبت و معرفي 

شور و نام دستگاه نام ك - 9- 2ارقام گياهي آن كشور انجام شده است با عالمت زدن گزينه (بلي) در قسمت 

 تهيه كننده گزارش ذكر گردد.

چنانچه گزينه (بلي) انتخاب شود، متقاضي بايد فرم درخواست گزارش آزمون تيپ  -9-3در قسمت -

(DUS Request Form)  را تكميل نمايد. اين فرم پس از مهر و امضاي موسسه تحقيقات ثبت و گواهي

معرفي كشوري كه رقم در آنجا ثبت يا معرفي شده ميگردد.  بذر و نهال، توسط متقاضي تسليم مرجع ثبت و

مرجع مذكور نيز پس از دريافت هزينه مربوطه از متقاضي رونوشت برابر اصل شده گزارش آزمون تيپ را 

 مستقيما در پاكت مهر و موم شده به آدرس موسسه ارسال ميكند. 

 رقم تراريخته:  - 10

 تكميل و مجوزهاي الزم ضميمه گردد. 10در صورتيكه رقم تراريخته ميباشد، بند -

 فهرست ضمائم:  - 11

 كليه مدارك مورد نياز به شرح مندرج در اين بند بايد ضميمه اظهارنامه شود.-



 هزينه اظهارنامه ثبت رقم:  - 12

 - 3هزينه انجام آزمون تيپ  -2هزينه بررسي اظهارنامه ثبت رقم  -1ثبت رقم داراي سه نوع هزينه است. -

هاي مصوب هيات امناي ها بر اساس تعرفهاند. اين هزينهانه براي ارقامي كه ثبت شدههزينه حمايت سالي

 اند.سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (تات) تعيين شده

 


