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 ارائه و نیتدو نحوه. است آن دآورندهیپد به متعلق یا انهیرا افزار نرم یمعنو و یماد یبردار بهره حق و اجرا عرضه، نشر، حق  ـ1 ماده

 افزار نرم دآوردنیپد خیتار از سال( 03) یس یماد حقوق مدت. بود خواهد افزار نرم احکام مشمول زین یا انهیرا پردازش قابل طیمح در ها داده

 .است نامحدود یمعنو حقوق مدت و

 نامه نیآئ شود، یم شناخته اختراع عنوان به افزار نرم اختراعات، و عالئم ثبت قانون در مقرر طیشرا وجود صورت در  ـ2 ماده

 .دیرس خواهد رانیوز أتیه بیتصو به ماده نیا به مربوط

 یبرا را آنها تواند ینم کس جیه و است برخوردار قانون نیا تیحما از است افزار نرم معرف که یا ژهیو نشانه و عنوان نام،  ـ3 ماده

 نیا( 10) ماده در مقرر مجازات به صورت نیا ریغ در برد بکار کند شبهه یالقا که یبیترت به آن مانند ای نوع همان از یگرید افزار نرم

 .شد خواهد محکوم قانون

 یافزارها نرم حقوق دارنده به متعلق دیآ یم دیپد گرید یافزارها نرم واسطه به که یافزار نرم از بخش آن از یناش حقوق  ـ4 ماده

  .ستین واسط

  .است مجاز هیاول یافزارها نرم یماد حقوق تیرعا با افزارها نرم گرید با سازگار و مکمل یافزارها نرم دآوردنیپد  ـ 5 ماده

 :نصورتیا در باشد قرارداد ای و استخدام از یناش است ممکن افزارها نرم دآوردنیپد  ـ 6 ماده

 .شود اعالم ثبت، یگواه صدور منظور به قانون نیا در شده ادی مراجع به ثبت یمتقاض توسط دآورندهیپد نام دیبا الف ـ

 حقوق باشد، قرارداد موضوع جزء آن دآوردنیپد ای و بوده موردنظر افزار نرم دآوردنیپد قرارداد، انعقاد ای استخدام از هدف اگر ب ـ

 ینیب شیپ یگرید صورت به قرارداد در نکهیا مگر است، کارفرما ای کننده استخدام به متعلق افزار نرم توسعه و رییتغ حق و مربوط یماد

 .باشد شده

 چنانچه است شده هیته یشخص استفاده یبرا مجاز قیطر به که یافزار نرم ریتکث نیهمچن و بانیپشت یها نسخه هیتهـ  7 ماده

 .است بالمانع رد،ینگ قرار استفاده مورد همزمان طور به

 مورد حسب کیانفورمات یعال یشورا توسط یفن هیدییتأ صدور از پس قانون نیا( 2) و( 1) مواد موضوع یافزارها نرم ثبت ـ 8 ماده

  .ردیپذ یم انجام شرکتها ثبت مرجع ای و یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت توسط
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 هیدییتأ ،یدعو اقامه از شیپ که است مسموع ییقضا مراجع در یصورت در قانون، نیا تیحما مورد حقوق نقض یدعوا ـ9 ماده

 ربطیذ مرجع به دیبا زین ثبت یتقاضا مزبور، هیدییتا بر اختراع،عالوه حق مورد در.باشد شده صادر قانون نیا( 8) ماده در ادشدهی یفن

  .باشد شده میتسل

 به یا تهیکم است، آن بودن اختراع یمدع آن دآورندهیپد که ییافزارها نرم مورد در( 8) ماده موضوع یفن هیدییتأ صدور یبرا ـ11 ماده

 عنوان به افزار نرم ارشد کارشناس سه از مرکب تهیکم نیا یاعضا. شود یم لیتشک کیانفورمات یعال یشورا رنظریز "اختراع حق تهیکم" نامه

 کیانفورمات یعال یشورا انتخاب به یحقوق کارشناس کی و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ندهینما ک،یانفورمات یعال یشورا ندگانینما

  .بود خواهد

 اخالق خالف یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت صیتشخ به که ییافزارها نرم یبرا یفن هیدییتأ صدور از است مکلف شورا ـ11 ماده

 هفته دو ظرف دیبا یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت. کند یخوددار باشند نوجوانان و کودکان تیشخص سالمت و یعموم عفت و یاسالم

 .کند نظر اعالم کیانفورمات یعال یشورا یکتب استعالم به راجع

 نظام مجاز، یا انهیرا یتجار یها تیفعال یسامانده و یبخش نظم قانون، نیا در شده ادی حقوق از یعمل تیحما منظور به ـ12 ماده

 برابر مربوط، یصنف تخلفات به مربوط یها مجازات. آمد خواهد وجود به شورا نظارت تحت شده ادی صنف یاعضا توسط یا آنهیرا یصنف

 .بود خواهد - آن یها هیاصالح و 10/1/1031 مصوب - یصنف امور یقانون حهیال در شده ادی میجرا یها مجازات

 و ماه شش تا روز کی و نود از حبس به خسارت جبران بر عالوه دینما نقض را قانون نیا تیحما مورد حقوق کس هر ـ13 ماده

 .گردد یم محکوم الیر( 33ر333ر333) ونیلیم پنجاه تا( 13ر333ر333) ونیلیم ده از ینقد یجزا

 .شود یم جبران جرم مرتکب شخص اموال از یخصوص یشاک خسارات - تبصره

 .شود یآگه او نهیهز و انتخاب با ها روزنامه از یکی در دادگاه حکم مفاد کند تقاضا توان یم یخصوص یشاک ـ14 ماده

 .شود یم موقوف او گذشت با و آغاز یخصوص یشاک ـتیشکا با( 10) ماده در مذکور جرم یدگیرس ـ15 ماده

 عیتوز و دیتول رانیا در بار نینخست یبرا موضوع که بود خواهد قانون نیا تیحما مورد یصورت در( 1) ماده در مذکور حقوق ـ16 ماده

 .باشد شده

 مربوط یها نهیهز و یفن هیدییتأ و ثبت یگواه صدور یچگونگ لیقب از یموارد شامل قانون نیا ییاجرا نامه نییآ ـ17 ماده
 و فرهنگ یها وزارتخانه یهماهنگ با و کشور یزیر برنامه و تیریمد سازمان شنهادیپ به ،یا انهیرا یصنف نظام لیتشک نحوه نیهمچن
 .دیرس خواهد رانیوز أتیه بیتصو به یدادگستر و یاسالم ارشاد

 
 نه و هفتاد و صدیس و کهزاری ماده ید چهارم مورخ کشنبهی روز یعلن جلسه در تبصره کی و ماده هفده بر مشتمل فوق قانون 

 .است دهیرس نگهبان یشورا دییتأ به 13/13/1031 خیتار در و بیتصو یاسالم یشورا مجلس
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