جمهوری اسالمی ایران
وزارت فرهنگ وارشاداسالمی
معاونت حقوقی وامورمجلس

شماره::
تاریخ:
ساعت تحویل:
پیوست:

((درخواست ثبت آثارادبی ـ هنری))
 )1مشخصات درخواست کننده:
نام ونام خانوادگی

الف ــــــــــــــــــــــــ .....................................
نام شخص حقوقی
کدملی.................................................................. :

شماره شناسنامه:

ــــــــــــــــــ ................................................................
شماره ثبت:
صادره از................................................................:

اقامتگاه (درایران)............................................................................................:تلفن..................:
همراه........................................................... :
کدپستی................................................:
ب)مشخصات وکیل یانماینده درخواست کننده:
نام ونام خانوادگی .................................. :تابعیت...................................................................... :
آدرس اقامتگاه (درایران)........................................ .......................... :شماره وکالتنامه...............................:
 )2تاریخ پدیدآمدن اثربه نحوی که اثربرای چاپ یانشرپخش یا اجرا آماده شده باشد)روز .......ماه  ........سال...............
 )3نوع اثر.........................مشمول بند .................ماده 2قانون حمایت ازحقوق مؤلفان مصنفان وهنرمندان
 )4نام وعنوان اثر (درصورت وجودعالمت ویژه)

 )6توضیحات:

محل امضای درخواست کننده:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمائم )1 :یک نسخه ازوکالتنامه بامدرک مثبت نمایندگی قانونی
 )2کپی شناسنامه (تمامی صفحات)
 3مدارک مندرج درپشت صفحه درخواستنامه ثبت به اضافه مستندات تکمیلی که به درخواستنامه پیوست شده است

 )1ماده قانون حمایت ازمؤلفان ومصنفان وهنرمندان:

ماده 2ـ اثرهای موردحمایت این قانون به شرح زیاست:
 1ـ کتاب ورساله وجزوه ونمایش نامه وهرنوشته دیگرعلمی وفنی وادبی وهنری.
 2ـ شعروترانه وسود وتنصیف که به هرترتیب وروش نوشته یاضبط یانشرشده باشد.
 3ـ اثرسمعی وبصریبه منظورااجراء درصحنه های نمایش یاپرده سینمایاپخش ازرادیویاتلویزیون که به هرترتیب وروش نوشته یاضبط یانشرشده باشد
 4ـ اثرموسیقی که به هرترتیب وروش نوشته یاضبط یانشرشده باشد.
 5ـ نقاشی وتصویروطرحوطرح ونقش ونقشه جغرافیایی ابتکاری ونوشته هاوخط های تزئینی وهرگونه اثرتجسمی که به هرطریق وروش به ص ورت ساده
یاترکیبی به وجودآمده باشد.
 6ـ هرگونه پیکره (مجسمه)
 7ـ اثرمعماری ازقبیل طرح ونقشه ساختمان
 8ـ اثرعکاسی که باروش ابتکاری وابداع پدیدآمده باشد
 9ـ اثرابتکاری مربوط به هنرهای دستی یاصنعتی ونقشه قالی وگلیم
11ـ اثرابت کاری که برپایه فرهنگ عامه(فولکور)یامیراث فرهنگی وهنرملی پدیدآمده باشد
 11اثرفنی که جنبه ابداع وابتکارداشته باشد
 12ـ هرگونه اثرمبتکرانه دیگرکه ازترکیب چنداثرازاثرهای نامبرده دراین فصل پدیدآمده باشد
ماده  2آیین نامه اجرایی ماده  21قانون حمایت ازحقوق مؤلفان وم نصفان وهرمندان:
ماده  2ـ مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر
درخواست کننده ثبت اثرعالوه برتنظیم درخواست نامه به شرح مندج درفصل اول بایداطالعات ومدارکی راکه به اعتبارنوع اثردراین فصل تعیین می
شودهمراه درخواست نامه تسلیم نماید
الف  :درمورد کتاب ورساله وگزارش پژوهشی وجزوه ونمایش نامه وهرنوشته دیگرعلمی وادبی وهنری وهمچنین درموردشعروترانه
وسرودوتصنیف موضوع بندهای 1و2ماده دوم قانون دونسخه کامل خطی یاماشین شده یاچاپ شده یافتوکپی اثر
ب ـ درمورداثرسمعیوبصری به منظوراجراء دردرصحنه های نما یش یاپرده سینما یاپخش ازرادیو وتلویز یون موضوع بند 3ماده دوم قانون :
دونسخه ازاثربه هرترتیبی که برای اجراء نوشته یاضبط یانشرشده است
پ  :درمورداثرموسیقی موضوع بند 4ماده قانون :دونسخه اصل یافتوکپی یاخطی ازنت اثردرصورتی که ثبت داشته باشدبه انضمام گفتارآن
اگرباشدبه عالوه دونسخه اثرروی صفحه یا نوار
ت ـ درموردنقاشی وتصویروطرح ونقشه جغرافیایی ابتکاری ونوشته وخط های ترتیبی وهرگونه اثرتزئینی اثرتجسمی موضوع بند 5ماده دوم قانون
 1ـ دونسخه عکس رنگی ازاصل اثر ،مشروط براین که ابعادعکس از 11×24سانتیمترتجاوز نکند
 2ـ تعیین آن که اثرمنطبق باکدام یک ازاثر مذکوردربند 5ماده دوم قانون می باشد
 3ـ شرح وتوصیف کافی برای شناسایی وتشخیص اثر
 3ـ شرح وتوصیف کافی برای شناسایی وتشخیص اثر

درمورد پیکره (مجسمه)موضوع بند 6ماده دوم قانون دونسخه عکس رنگی اثربه ابعاد 11×24سانتیمترباذکر موادومصالحی که درساختن پیکره به
کاررفته وتعیین ابعاد واندازه ووزن آن

ج ـ در مورد اثرمعماری موضوع بند  7ماده دوم قانون دونسخه نقشه کامل  ،همراه نقشه های تلفیقی واجرایی
اثرمربوط به طرح اصلی بنا وتزئینات آن وجزئیات اثرمنحراً درمواردی که ثبت آن موردتقاضاست باشرح وتوصیف
کامل تاحدی که شناسایی اثردرکلیاتوجزئیات موردنظردرخواست کننده ممکن باشددرصورتی که درخواست ثبت
مربوط ومنحصربه قسمتی ازبنایاساختمان یاتزئینات آن باشدروی نثشه های اصلی به طوروضوع مشخص
شودودرموردتزئینات طرح آن باشدرنگی باشد
چ درمورداثرعکاسی موضوع بند  8ماده دوم قانون  :دو نمونه کامل ازاثرکه حداکثرابغادآن از  88 ×42سانتیمترتجاوز
نکند
ح  :درمورد اثرابتکاری مربوط به هنرهای دستی یاصنعتی نقشه قالی وگلیم موضوع بند  9ماده دوم قانون  :دوقطعه
عکس رنگی یادونسخه کپی ازاثربه اندازه  88 ×44سانتیمتر
خ  :درمورداثرابتکاری که برپایه فرهنگ عامه یامیراث فرهنگی وهنری ملی پدیدآمده باشدوهمچنین اثرفنی که جنبه
ابداع وابتکارداشته باشدموضوع بندهای  81و  88ماده دوم قانون  :نظربه اینکه اثرپس ازآثارمندرج درماده دوم
یاترکیبی ازآن هاخواهدبوددرخواست کننده ثبت باتوجه به نوع اثروارتباط آن بایک یا چندنوع ازآثارمذکوردرماده
دوم قانون بایداطالعات ومدارک خاص همان نوع یا انواع راتسلیم کند
د :درموردآثارسینمایی یک نسخه کامل ازاثرباذکرنام ومشخصات
تبصره  :درکلیه موادمذکوردراین فصل درصورتی که متقاضی توضیحات خاصی رابرای معرفی اثروچگونگی پیدایش
آن الزم بداندمی توانددربرگ جداگانه ای درج وهمراه اظهارنامه تسلیم کند
ذ  :درموردنرم افزارهای چندرسانه ای دونسخه کامل ازنمونه نرم افزارتولیدشده باذکرنام ومشخصات وویژگی های
اثر
 ) 4درصورتی که درخواست ثبت نشان وعالمت ویژه اثرنیزمی شوددرخواست کننده بایدضمن توصیف کامل آن سه
نسخه نمونه یاعکس دراندازه ورنگ اصلی وکلیشه آن رانیز منضم به درخواست نامه نماید(.قسمتی ازبندثماده اول
آیین نامه اجرایی)

