
  قم جديد گياهيتجاري سازي ردستورالعمل نحوه تكميل اظهارنامه   

 مشخصات متقاضي: - 1

ات/مركز تحقيقات/دانشگاه/شركت شامل نام، تابعيت، در اين قسمت مشخصات موسسه تحقيق -

شماره ثبت، موضوع فعاليت، تلفن، نمابر، پست الكترونيكي، صندوق پستي و آدرس اقامتگاه 

 قانوني درج ميشود.

رئيس موسسه تحقيقات/مركز  يعني صاحب امضاي مجاز ،ماينده قانونيبعدي منظور از ندر قسمت  -

باشد. اطالعات سجلي نماينده قانوني مل شركت (طبق اساسنامه) ميتحقيقات/دانشگاه/ يا مدير عا

 در اين قسمت ذكر ميگردد.

منظور از مالك رقم دستگاهي است كه رقم جديد را ايجاد يا امتياز آن را خريداري نموده است. در  -

خصوص شركتهايي كه وارد كننده ارقام خارجي هستند، مالك رقم، شركت خارجي صاحب رقم 

د كه بايد چگونگي انتقال حقوق مالك به شركت وارد كننده با مستندات ذكر گردد. به عنوان باشمي

 مثال شركت وارد كننده به موجب اسناد ضميمه، اظهارنامه نماينده قانوني شركت خارجي است.

 مشخصات رقم: - 2

صيفي)،  در اين قسمت به ترتيب نام عمومي گياهي (مثال گوجه فرنگي)، از گروه گياهان (سبزي و -

 شود.و نام رقم درج مي (Lycopersicon esculentum)نام علمي رقم 

در خصوص نام رقم در خصوص ارقام متعلق به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي،  -

- آيين 3ماده  1بند  6گذاري رقم سازمان (موضوع تبصره منظور نام مورد تاييد كميته انتخاب و نام

براي  Agriaي) و در خصوص ارقام وارداتي نام رقم در كشور مبدا است مثال: نامه ثبت ارقام گياه

 سيب زميني.

 نژادگر:سابقه ثبت رقم و اعطاي حق به - 3

چنانچه رقم داخلي قبل از تجاري شدن، ثبت و مورد حمايت قرار گرفته ضمن انتخاب گزينه  -

وارداتي چنانچه رقم در درج شود. در خصوص ارقام  3(بلي)، مشخصات ثبت بايد در جدول بند 

باشد اين اطالعات بايد در جدول آورده شود. نژادگر ميخارج از كشور ثبت شده و مشمول حق به

اطالعات آن در صفحه يا صفحات  2اگر رقم در چند كشور ثبت شده بايد ضمن كپي صفحه 



به تكميل جدول  الحاقي آورده شود. اگر رقم سابقه ثبت ندارد گزينه (خير) انتخاب شده و نيازي

 ذيل آن نيست.

 سابقه معرفي رقم و درج آن در فهرست ملي ارقام - 4

اين بند مخصوص ارقام وارداتي است. چنانچه رقم وارداتي در خارج از ايران, اعم از كشور مبدا يا  -

هر كشور ديگري، تجاري شده و وارد فهرست ملي ارقام آن كشور شده، ضمن انتخاب گزينه 

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

 و نيازي به تكميل جدول ذيل آن نيست.

 سوابق رسمي بررسي فني (آزمونهاي تمايز، يكنواختي و پايداري) رقم: - 5

چنانچه آزمون تمايز، يكنواختي و پايداري (آزمون تيپ) رقم قبال در داخل كشور  - 5-1در قسمت  -

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

نام كشور  -5-2ثبت و معرفي ارقام گياهي انجام شده است با عالمت زدن گزينه (بلي) در قسمت 

 و نام دستگاه تهيه كننده گزارش ذكر گردد.

بايد فرم درخواست گزارش آزمون  چنانچه گزينه (بلي) انتخاب شود، متقاضي - 5- 3در قسمت  -

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

ثبت و گواهي بذر و نهال، توسط متقاضي تسليم مرجع ثبت و معرفي كشوري كه رقم در آنجا ثبت 

ز متقاضي رونوشت برابر يا معرفي شده ميگردد. مرجع مذكور نيز پس از دريافت هزينه مربوطه ا

 اصل شده گزارش آزمون تيپ را مستقيما در پاكت مهر و موم شده به آدرس موسسه ارسال ميكند. 

 هزينه اظهارنامه معرفي رقم: - 6

 معرفي رقم داراي دو نوع هزينه است. -

 هزينه بررسي اظهارنامه معرفي رقم -1 

  هزينه انجام آزمون تيپ.  -2 

هاي مذكور انجام آزمون تعيين ارزش زراعي (تاز)  نيز به هزينهدر خصوص ارقام زراعي، هزينه 

افزوده ميشود. 



 


