فرم تعهدنامه

مسئول محترم دفتر همکار کانون پتنت ایران ،خواهشمند است فرم حاضر را پس از مطالعه ،پرینت گرفته و پس
از درج تاریخ روز امضا کنید ،سپس اسکن رنگی آن را در قالب یک فایل  PDFدرسامانه بارگذاری نمایید .الزم
به ذکر است امضای الکترونیکی مورد قبول کانون نخواهد بود.

اینجانب .....................................دارای کدملی  ...........................ضمن اقرار به ارائه کامل مدارک و اطالعات مرتبط با
درخواست حمایت از ثبت اختراع خارجی که در این تعهدنامه به اختصار"درخواست" نامیده میشود و اذعان به اینکه
مستندات توسط اینجانب در سامانه کانون پتنت ایران به نشانی  www.patentoffice.irثبت گردیده است ،متعهد
میشوم که موارد بیان شده در این تعهدنامه را به دقت مطالعه و رعایت خواهم کرد.
 -1پیش از آغاز ثبت درخواست در سامانه ،مفاد مندرج در آییننامههای حمایت از دفاتر همکار کانون و حمایت از ثبت
اختراع خارجی را مطالعه کرده و آخرین ویرایش و نسخ به روز شده این آیین نامهها را مالک عمل قرار دادهام.
 -2از واگذاری نام کاربری و کلمه عبور خود به غیر ،به منظور ثبت درخواست خودداری کرده و شخصا نسبت به ثبت
آن در سامانه اقدام کردهام.
 -3پس از کسب اطمینان از تعهد متقاضی(مخترع و یا مرکز ذیربط) حمایت از ثبت اختراع خارجی مبنی بر پرداخت 01
درصد از هزینه ثبت اختراع خارجی ،نسبت به ثبت درخواست در سامانه اقدام کردهام.
 -4با اطالع از قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران و با استناد به سایتهای مالکیت فکری ،مرکز /مراکز متقاضی و
قراردادهای حقوقی مربوط به مالک /مالکان اختراع تعیین گردیده و کانون پتنت ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال اعتراض
شخص ثالث(اعم از حقیقی و حقوقی) ذیحق ،ندارد.
 -5پس از کسب اطمینان از صحت و اعتبار اطالعات و مستندات درخواست ،نسبت به ثبت آنها در سامانه اقدام کردهام و
در صورت احراز هرگونه مغایرت با اطالعات و مستندات ثبت شده ،کانون پتنت ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال اعتراض
شخص ثالث( اعم از حقیقی و حقوقی)ذیحق ندارد.
 -6برای پیگیری و اطالع از وضعیت درخواست به کارتابل خود مراجعه نموده و اطالعرسانی کانون از طریق کارتابل،
پیامک و رایانامه را در راستای اعالم وضعیت درخواست ،کافی دانسته و ارسال پستی را ضروری نمیدانم.
نام و نام خانوادگی:

کانون پتنت ایران

تاریخ و امضاء:

patentoffice.ir

