
                                         دستور العمل نحوه تشکیل حساب کاربری در سایت اداره مالکیت صنعتی

 
 اداره توسعه فناوری انستیتو پاستور ایران

 ثِ لیٌه ریل هشاجؼِ فشهبئیذ. -1

http://iripo.ssaa.ir/ 

 غفحِ اغلی                -2

 ٍسٍد/ ثجت ًبم هتمبضی جذیذ -3

ي با مراجعٍ بٍ دفاتر برای شما حساب کاربری ایجاد شذٌ است الف( قبال تًسط خًد شخص یا کارشىاس ادارٌ تًسعٍ فىايری 

 را تائیذ ومًدٌ ایذ. د رسمی آناسىا

 .ال اص طشیك پیبهه ثشای ضوب اسسبل ضذُ استًبم وبسثشی: وذ هلی                سهض ػجَس: لج

 دووِ فشاهَضی سهض ػجَس ٍ اسسبل اص طشیك هَثبیل سا اًتخبة ًوبئیذ.                دس غَستی فشاهَضی سهض ػجَس

 قبال حساب کاربری وذاشتٍ ایذ.ب( 

 ثجت ًبم 

 طشاح هختشع، ٍویل، هبله، - حمیمی ضخعاًتخبة یىی اص گضیٌِ ّبی: 

 دٍلتی غیش ٍ دٍلتی ًْبدّبی ٍ سبصهبًی ٍ تجبسی غیش هَسسبت ٍ ّب ضشوت - حمَلی ضخع                                             

 ایشاًی غیش - حمیمی ضخع                                 

 ایشاًی غیش - حمَلی ضخع                                 

 ِای تىویل اطالػبت ضٌبسٌبه 

  ثبسگضاسی تػَیش وبست هلی ٍ ضٌبسٌبهِ دس یه غفحِ ثشای اضخبظ حمیمی دس لبلت فبیلJPEG ثب حجن اًذن 

 دسیبفت ضوبسُ ضٌبسبیی 

 بسُ ضٌبسبیی ٍ اطالػبت ضٌبسٌبهِ ای هتمبضیوچبح الشاسًبهِ هحتَی ض 

 

     

جُت ثبت کلیٍ دارایی َای فکری) پتىت، وشان تجاری ي ...( مه بعذ از  ،الزم بٍ رکر است، یک بار تشکیل حساب کاربری برای َر شخص

 آن کافیست.

را جُت عضًیت در ساماوٍ پیامکی سازمان ثبت اسىاد ي  5اگر در ساماوٍ پیامکی سازمان ثبت اسىاد ي امالک کشًر عضً ویستیذ ، عذد 

طی کٍ تاییذیٍ حساب کاربری بٍ مًبایل شما پیامک وشذٌ است کمک ) ایه مًرد در شرای .پیامک وماییذ 210202امالک کشًر بٍ سرشمارٌ 

 کىىذٌ می باشذ.(

  : لطفا مته زیر با دقت بخًاویذ

 ثجت اظْبسًبهِ ثب حسبة وبسثشی تبئیذ ًطذُ فمط ثشای ضوب اٍلَیت حك تمذم ثِ ٍجَد هی آٍسد 

  ثشسسی ثِ وبسضٌبس اسجب ًوی گشددتب لجل اص تبئیذ حسبة وبسثشی ثِ یىی اص سٍش ّبی صیش، پشًٍذُ ضوب جْت 

 ِوبى لن "ّبیی وِ ثب ایي حسبة وبسثشی ایجبد ضذُ  ثؼذ اص گزضت هْلت لبًًَی یه هبِّ ثشای فؼبل سبصی حسبة وبسثشی، توبم اظْبسًبه

 خَاّذ ضذ ٍ هسئَلیت ایي اتفبق ثب ضوبست "یىي

  ِاثتذا توبم فشآیٌذّبی ثجت اظْبسًبهِ ٍ پشداخت ّضیٌِ سا اًجبم گشدد غیشلبثل ثبصگطت است ٍ ثبیذ اص  "وبى لن یىي"پشًٍذُ ّبیی و

 .دّیذ ٍ حك تمذم ضوب ثبطل هی گشدد
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 :زیر می تًاویذ اقذام وماییذ برای تاییذ حساب کاربری از ريش

 ضٌبسبییثب ثِ ّوشاُ داضتي هذاسن  چبح الشاسًبهِ ٍ هشاجؼِ ثِ ًضدیه تشیي دفتش ثجت اسٌبد .1

 مراجعٍ حضًری بٍ دفترخاوٍ اسىاد رسمی

  سٍش ضبهل پشداخت ّضیٌِ هی ثبضذ وِ دس دفتشخبًِ ّب اًجبم هی گشدداستفبدُ اص ایي. 

  ًسخِ چبپی الشاسًبهِ سا ثِ ّوشاُ اغل هذاسوی وِ سبهبًِ دس صهبى ثجت ًبم اص ضوب خَاستِ، ثب خَد ثِ دفتشخبًِ ثجت اسٌبد سسوی ًضدیه

 .هحل صًذگی خَد ثشدُ ٍ تمبضی دسیبفت گَاّی اهضب ًوبییذ

 دس سبیت هبلىیت غٌؼتی ثِ ًطبًی  "فؼبل سبصی حسبة وبسثشی"سن هبَّی دس دفتشخبًِ، ضوب هی تَاًیذ اص طشیك لیٌه ثؼذ اص تبئیذ هذا 

http://ipm.ssaa.ir/IdentityConfirmation?Anonymous=Yes&StbValidator=636098784925933878&xss

=No 

 

 ثب ثجت اطالػبت صیش، حسبة وبسثشی خَد سا فؼبل وٌیذ.  

o وذ ضٌبسبیی سبهبًِ هبلىیت هؼٌَی 

o ضٌبسِ یىتب سٌذ گَاّی اهضب 

o تبسیخ ثجت سٌذ گَاّی اهضب 

o سهض تػذیك سٌذ گَاّی اهضب 

  پس اص فؼبل سبصی حسبة وبسثشی، دس غَستی وِ تب وٌَى اص سهض ػجَس خَد اص طشیك پیبهه یب ایویل هطلغ ًطذُ ایذ ثِ تشتیت ریل ػول

 وٌیذ:

 هشاجؼِ ثِ لسوت تٌظیوبت حسبة وبسثشی دس سوت ساست غفحِ اختػبغی خَد -1

 فْشست سٍیذاد ّبی اخیش -2

 سهض ػجَس اص ثخص تطىیل حسبة وبسثشی دى یبدداضت ًوَ -3
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