
 بسمه تعالي

 مدارک الزم برای ثبت برند فارسی حقیقی)شخصی(:

کارت بازرگانی معتبر/ جواز کسب/مجوز فعالیت در زمینه مربوطه )پروان بهره برداری/جواز تاسیس /  -1

 قرارداد معتبر(

 رمز و کاربری شخص   -2    

 کپی شناسنامه و کارت ملی شخص -3   

 آدرس و کد پستی  و ایمیل و شماره همراه و شماره ثابت شخص -4    

 

 

 

 مدارک الزم برای ثبت برند التین  حقیقی)شخصی(:

 کارت بازرگانی معتبر به نام شخص  -1

 رمز و کاربری شخص  -2

 کپی شناسنامه و کارت ملی شخص  -3

 ماره همراه و شماره ثابت شخص آدرس و کد پستی  و ایمیل و ش -4

 

 

 

 مدارک الزم برای ثبت برند التین و فارسی  حقیقی)شخصی(:

 کارت بازرگانی معتبر به نام شخص  -1

 رمز و کاربری شخص  -2

 کپی شناسنامه و کارت ملی شخص  -3

 آدرس و کد پستی  و ایمیل و شماره همراه و شماره ثابت شخص  -4

 

( و 2( و لوگو با کلمات یا حروف التین مطابق بند)1ارسی مطابق بند )توجه: برای ثبت لوگو با کلمات ف

 .(  مدارک الزم است 1مطابق بند) هم تنها( و لوگوی 1لوگو با کلمات فاسی و التین مطابق بند)

 

 

 مدارک الزم برای ثبت برند التین  حقوقی)شرکتی(:

 کارت بازرگانی معتبر به نام شرکت   -1

 رمز و کاربری شرکت  -2

 کپی شناسنامه و کارت ملی شخص امضادار مجاز شرکت.  -3

 و شماره همراه و شماره ثابت شرکت.آدرس و کد پستی  و ایمیل  -4



 آدرس و کد پستی  و ایمیل و شماره همراه و شماره ثابت شخص امضا دار  -5

 .روزنامه رسمی تاسیس و هیئت مدیره شرکت -6

 

 

 مدارک الزم برای ثبت برند فارسی حقوقی)شرکتی(:

/ کارت بازرگانی معتبر/ قرارداد  مجوز فعالیت مربوطه به نام شرکت )پروان بهره برداری/جواز تاسیس-1      

 معتبر(

 رمز و کاربری شرکت  -2

 کپی شناسنامه و کارت ملی شخص امضادار مجاز شرکت.  -3

 .آدرس و کد پستی  و ایمیل و شماره همراه و شماره ثابت شرکت -4

 آدرس و کد پستی  و ایمیل و شماره همراه و شماره ثابت شخص امضا دار   -5

 دیره شرکتروزنامه رسمی تاسیس و هیئت م -6

 

 

 مدارک الزم برای ثبت برندفارسی و التین  حقوقی)شرکتی(:

 کارت بازرگانی معتبر به نام شرکت   -1

 رمز و کاربری شرکت  -2

 کپی شناسنامه و کارت ملی شخص امضادار مجاز شرکت.  -3

 آدرس و کد پستی  و ایمیل و شماره همراه و شماره ثابت شرکت. -4

 اره همراه و شماره ثابت شخص امضا دار آدرس و کد پستی  و ایمیل و شم -5

 روزنامه رسمی تاسیس و هیئت مدیره شرکت. -6

 

( و لوگو با کلمات یا حروف التین مطابق 2توجه: برای ثبت لوگو هم بعنوان برند با کلمات فارسی مطابق بند )

  رک الزم است .(  مدا2هم مطابق بند) تنهالوگوی  (1( و لوگو با کلمات فاسی و التین مطابق بند)1بند)

 

 

 

 

 

 یاری گر شما جهت رسیدن به اهدافتان  موسسه ثبتی و حقوقی راهکار مشاور
 راهکار مشاور ارائه دهنده مشاوره برای بهترین راهکار
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