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 هنرمندان و مصنفان و  مولفان حقوق تيحما قانون يياجرا نامه  نييآ

  وزيران هيات 1350 مصوب

        اثراثراثراثر    ثبتثبتثبتثبت    اظهارنامهاظهارنامهاظهارنامهاظهارنامه    ممممييييتنظتنظتنظتنظ    ييييعمومعمومعمومعموم    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 گذارده اثر ثبت كننده درخواست ارياخت در و هيته هنر و فرهنگ وزارت طرف از كه يچاپ نامه  درخواست طبق اثر ثبت ـ اول ماده

 : باشد ريز نكات يحاو و شده امضا و نوشته يفارس زبان به نسخه دو در ديبا و ديايم عمل به شود يم

 اعتبار به كه يشخص اي و دآورندهيپد تولد خيتار و شناسنامه صدور محل و شماره و اقامتگاه و تيتابع و يخانوادگ نام و نام ـ الف

 و ثبت شماره و نام باشد يحقوق شخص كننده  درخواست هرگاه و باشد يم اثر ياصل دآورندهيپد مقام  قائم الذكر فوق قانون

 .  يحقوق شخص يقانون اقامتگاه

 مشخصات بر عالوه شود  داده الف بند در مذكور اشخاص يقانون ندهينما اي ليوك طرف از نامه  درخواست كه يدرصورت ـ ب

 .  ليوك اقامتگاه و تيتابع و يخانوادگ نام و نام موكل

 . باشد شده آماده اجرا اي و پخش اي نشر اي چاپ يبرا اثر كه ينحو به سال و ماه و روز ديق با اثر آمدن ديپد خيتار ـ پ

 به يمعنو و يماد يحقوق  صاحب و يقيحق اشخاص هيكل و دآورندگانيپد مشخصات ذكر باشد مشترك اثر كه يدرصورت ـ ت

 .  ماده نيا الف بند در مذكور بيترت

 تقاضا مورد عبارت اي كلمه ذكر عنوان و نام مورد در باشد تقاضا مورد زين اثر ژهيو عالمت اي عنوان اي نام ثبت كه يصورت در ـ ث

 .  آن شهيكل و ياصل رنگ و اندازه در عكس اي نمونه  نسخه سه انضمام به آن كامل فيتوص ژهيو نشانه اي عالمت مورد در و

 .باشد يم قانون 2 ماده در مذكور آثار انواع از كي كدام مشمول اثر كه آن اعالم و اثر نوع نييتع ـ ج

        اثراثراثراثر    ثبتثبتثبتثبت    ييييتقاضاتقاضاتقاضاتقاضا    يييياختصاصاختصاصاختصاصاختصاص    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 كه را يمدارك و اطالعات ديبا  اول فصل در مندرج شرح به نامه  درخواست ميتنظ بر عالوه اثر ثبت كننده  درخواست ـ دوم ماده

 : دينما ميتسل  نامه  درخواست همراه شود يم نييتع فصل نيا در اثر نوع اعتبار به

 مورد در نيهمچن و يهنر و  يادب و يعلم گريد نوشته هر و شنامهينما و جزوه و يپژوهش گزارش و رساله و كتاب مورد در ـ الف

 : قانون دوم ماده 2 و 1 يبندها موضوع فيتصن و سرود و ترانه و شعر



 . اثر يفتوكپ اي شده چاپ اي شده نيماش اي يخط كامل نسخه دو 

 ماده 3 بند موضوع ونيزيتلو و ويراد از پخش اي نمايس پرده اي شينما يها صحنه در اجرا منظور به يبصر و يسمع اثر مورد در ـ ب

 :  قانون دوم

 .  است شده نشر اي ضبط اي نوشته اجرا يبرا كه يبيترت هر به اثر از نسخه دو

 :  قانون دوم ماده 4 بند موضوع يقيموس اثر مورد در ـ پ

 يرو اثر نسخه دو عالوه به باشد اگر آن گفتار انضمام به باشد داشته نت كه يدرصورت اثر نت از يخط اي يفتوكپ اي اصل نسخه دو

 . نوار اي صفحه

 اثر و ينييتز اثر هرگونه و  ينييتز يخطها و نوشته و يابتكار ييايجغراف نقشه و نقش و طرح و ريتصو و ينقاش مورد در ـ ت

 :  قانون دوم ماده 5 بند موضوع يتجسم

 . نكند تجاوز متريسانت 18×24 از عكس ابعاد كه نيا بر مشروط اثر اصل از يرنگ عكس نسخه دو ـ 1

 . باشد يم قانون دوم ماده 5 بند در مذكور آثار از كي كدام با منطبق اثر كه آن نييتع ـ 2

 . اثر صيتشخ و ييشناسا يبرا يكاف فيتوص و شرح ـ 3

 و مواد ذكر با متريسانت 18×24 ابعاد به اثر يرنگ عكس نسخه دو ـ قانون دوم ماده 6 بند موضوع)  مجسمه( كرهيپ مورد در ـ ث

 .  آن وزن و يقيحق  اندازه و ابعاد نييتع و رفته كار به كرهيپ ساختن در كه يمصالح

 :  قانون دوم ماده 7 بند موضوع يمعمار اثر مورد در ـ ج

 در منحصرا اثر اتييجز و آن ناتييتز و بنا ياصل طرح به مربوط اثر يياجرا و  يليتفص يها  نقشه همراه كامل نقشه نسخه دو

 درخواست نظر مورد اتييجز و اتيكل در اثر ييشناسا كه يحد تا كامل فيتوص و شرح با تقاضاست مورد  آن ثبت كه يموارد

 يرو ديبا باشد آن ناتييتز اي ساختمان اي بنا از يقسمت به منحصر و مربوط ثبت درخواست كه يصورت در باشد ممكن كننده

 . باشد يرنگ ديبا آن طرح ناتييتز مورد در و شود مشخص وضوح طور به ياصل يها نقشه

 :  قانون دوم ماده 8 بند موضوع يعكاس اثر مورد در ـ چ

 . نكند تجاوز متريسانت 18×24 از آن ابعاد حداكثر كه اثر از كامل نمونه دو

 :  قانون دوم  ماده 9 بند موضوع ميگل و يقال نقشه و يصنعت اي يدست يهنرها به مربوط يابتكار اثر مورد در ـ ح

 . متريسانت 18 × 24 اندازه به اثر از يكپ نسخه دو اي يرنگ عكس قطعه دو

 و ابداع جنبه كه يفن اثر نيهمچن و باشد آمده ديپد يمل يهنر و يفرهنگ راثيم اي عامه فرهنگ هيبرپا كه يابتكار اثر مورد در ـ خ

 :  قانون دوم ماده 11 و 10 يبندها موضوع باشد داشته ابتكار



 كننده درخواست بود خواهد آنها از يبيترك اي دوم ماده در مندرج آثار از يكي صورت به آمدن ديپد از پس اثر كه نيا  به نظر

 اي نوع همان خاص مدارك و اطالعات ديبا قانون  دوم ماده در مذكور آثار از نوع چند اي كي با آن ارتباط و اثر نوع به باتوجه ثبت

 . كند ميتسل را انواع

 .  مشخصات و نام ذكر با اثر از كامل نسخه كي يينمايس آثار مورد در ـ د

 يچگونگ و اثر يمعرف يبرا را يخاص حاتيتوض يمتقاض كه يصورت در فصل نيا و اول فصل در مذكور مواد هيكل در ـ تبصره

 . كند ميتسل  اظهارنامه همراه و درج يا جداگانه برگ در تواند يم بداند الزم آن شيدايپ

 .اثر يهايژگيو و مشخصات و نام باذكر شده ديتول افزار نرم نمونه از كامل نسخه دو يا رسانه چند يافزارها نرم مورد در ـ ذ

            ييييثبتثبتثبتثبت    اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات    وووو        ثبتثبتثبتثبت    مرجعمرجعمرجعمرجع    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 به مركز در و ميتنظ نامه  نييآ نيا  دوم و اول فصل در مندرج بيترت به را ثبت نامه  درخواست ديبا اثر كننده درخواست ـ سوم ماده

 ديرس و ميتسل هنر و فرهنگ وزارت طرف از شده نييتع ندهينما اي هنر و فرهنگ ادارات به شهرستانها در و هنر و فرهنگ وزارت

 . كند اخذ

 دوم و اول يها  فصل در مندرج  بيترت به را ثبت نامه درخواست يا رسانه چند يافزارها نرم آثار ثبت كننده خواست در ـ تبصره

 يفن نظر از اثر ثبت. دهد يم ليتحو يورز داده يعال يشورا  رخانهيدب به نظر مورد نمونه از كامل نسخه دو همراه به نامه نييآ نيا

 موظف مزبور يشورا رخانهيدب. شود يم انجام ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت توسط ييمحتوا نظر از و شده ادي يشورا توسط

 سه ظرف است موظف ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت. دينما افتيدر را ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت نظر اثر ثبت از قبل است 

 . دينما اعالم رخانهيدب آن رابه خود نظر يورز داده يعال يشورا رخانهيدب استعالم افتيدر از ماه

 وزارت در هنرمندان و مصنفان و مولفان امور واحد به ها  نامه  درخواست هيكل اثر ثبت نامه  درخواست افتيدر مراجع ـ چهارم ماده

 نامه  درخواست اگر و يدگيرس ماه سه مدت ظرف دهيرس يها  نامه  درخواست  به مزبور واحد. نمود خواهند ارسال هنر و فرهنگ

 و نموده  ثبت اثرها ثبت مخصوص دفتر در را آنها باشد دهينرس ثبت به قبال اثر و باشد شده ميتنظ دوم و اول  فصل مقررات مطابق

 . كند اخذ ديرس و ميتسل يو  به و صادر كننده  درخواست نام به درخواست ميتسل ساعت و روز ديق با را اثر ثبت نامهيگواه

 به يسفارش پست با كتبا راديا اي نقص موارد باشد نشده ميتنظ باال دوم و اول فصل مقررات مطابق نامه درخواست كه يصورت در

 . ماند خواهد بالاقدام ثبت درخواست نكند راديا اي  نقص رفع به اقدام كننده  درخواست كه يزمان تا و ابالغ كننده  درخواست

 يرسم روزنامه در را ماه همان در شده ثبت آثار هيكل از يفهرست ماه هر آخر در است مكلف هنر و فرهنگ وزارت ـ پنجم ماده

 اختصار طور به مورد هر در مزبور فهرست. كند يآگه عموم  اطالع يبرا تهران روزانه راالنتشاريكث يها  روزنامه از يكي و كشور

 آن ثبت نيهمچن و اثر ثبت درخواست قبول. بود خواهد آن موضوع يمعرف و اثر نوع و  ثبت خيتار و كننده  درخواست نام شامل

 . بود نخواهد اشخاص گريد هيناح از حق يادعا و  اعتراض مانع

 صورت نيا در. ديبنما را آن ابطال اي ليتكم و اصالح و رييتغ يتقاضا اثر ثبت از بعد اي قبل تواند يم كننده  درخواست ـ ششم ماده

 . خواهدداد يآگه پنجم ماده در مذكور نحو به هنر و فرهنگ وزارت

 .بود خواهد نفع يذ و كننده  درخواست  عهده به آن ابطان اي و ليتكم ، اصالح ر،ييتغ موارد و اثر ثبت يآگه نهيهز ـ هفتم ماده


