1

مقدمه :
یکی از زیرساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش
بنیان در عصر دانایی باشد ،توجه به «حقوق مالکیت فکری» است .حقوق مالکیت فکری ،مفهوم حقوقی
نوینی است که از فعالیتها و محصوالت فکری در زمینههای تجاری ،علمی ،ادبی و هنری حمایت می کند.
به عبارت دیگر ،حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر،
خالقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی
دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.

مخترع گرامی  :دفترچه ای که پیش رو دارید ؛ حاوی کلیه راهنمایی های الزم جهت تکمیل و تحویل مدارك ثبت اختراع
است .

شما می توانید مدارك خود را از سه طریق زیر به این مرکز تحویل نمایید .
 از طریق سامانه ثبت اختراع  www.taksabt.irمدارك را ارسال نمایید .
 از طریق رایانامه info@taksabt.com
 به صورت حضوری به این مرکز تحویل دهید.
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معرفی :
مجموعه شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت و مرکز تحقیقات کارآفرین ( تک ) در سال  88با هدف
حمایت از جامعه صنعتگران  ،پژوهشگران و مخترعین کشور  ،فعالیت خود در عرصه مالکیت فکری را
آغاز نمود و توانست با گذشت حدود دو سال با استفاده از کادری متخصص و مجرب به عنوان مرجع
ارائه خدمات تخصصی ثبت اختراع در سطح کشور شناخته شود  .این مجموعه با نوآوری در شیوه ارائه
خدمات خود پس از چهار سال فعالیت در این عرصه به عنوان جامع ترین و بزرگترین مرجع ارائه خدمات
در سطح کشور شناخته شد.
هم اکنون نیز مفتخریم که خدمات خود را در قالب طرح ایده تا بازار ،از ابتدای تولد ایده تا به سرانجام
رسیدن و عرضه در بازار به مخاطبین ارائه نماییم.
شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت با مجوز رسمی از اداره کار و تعاون اجتماعی خراسان رضوی به شماره
 84638مفتخر است در بخشی از خدمات خود  ،پاسخگوی مبتکرین و مخترعین این مرز و بوم باشد .
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برخی از افتخارات مرکز :
 راه اندازی اولین و بزرگترین سامانه اینترنتی ثبت اختراع در کشور ( پیش از سایت اداره ثبت
اختراع )
 ارائه مشاوره و پاسخگویی به بیش از  28888تماس تلفنی
 کارگزار بیش از  388پرونده اختراع و طرح صنعتی
 تدوین و نگارش تخصصی متون بیش از  288اختراع
 مشاور و کارگزار مالکیت فکری دانشگاه آزاد مشهد ( )2433 -2432
 عضو اتاق فکر کلینیک صنعت و جامعه دانشگاه آزاد مشهد ( )2433 -2432
 دبیر کمیته پژوهشی دانشکده فنی مشهد و کارگزار مالکیت فکری
 ارائه خدمات مشاوره مالکیت فکری و ثبت اختراع و طرح صنعتی مجموعه های بزرگ صنعتی و
دانشگاهی از جمله  :دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان  ،دانشگاه یاسوج ،
دانشگاه شیراز  ،دانشگاه فنی و حرفه ای  ،شرکت خیام الکتریک  ،خرمان دارو و ....
 برگزاری کارگاه ها و همایشهای مالکیت فکری در سطح استان و کشور
 برگزاری همایش کشوری ارزشگذاری  ،تجاری سازی و انتقال فناوری با همکاری سازمان
پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 برگزاری همایش حفاظت از ایده تجاری کارآفرینانه ()NDA
 راه اندازی اولین تلفن هوشمند مشاوره تلفنی سراسری در زمینه مالکیت فکری
 و ....
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اختراع چیست؟
اختراع بطور کلی به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای یک مشککل فنی است .این راه حل ممکن است
به ایجاد دسککتگاه  ،محصککول  ،روش یا فرایند کامال جدید مربوش باشککد یا ممکن اسککت فقج بهبود جزئی
محصول یا فرایند شناخته شده ای باشد.
صرفا کشف چیزی که در طبیعت موجود است بطور کلی اختراع محسوب نمی شود .مقدار مناسبی ابتکار
انسکانی ،خالقیت و گام اختراعی باید وجود داشکته باشکد ،ضمن اینکه اکار اختراعات کنونی نتیجه تالش
های قابل مالحظه و سکرمایه گذاری بلند مدت در تحقیق و توسعه هستند .بسیاری از پیشرفت های فنی
سککاده و ارزان ،که ارزش بازاری زیادی دارند ،درآمد و سککودهای سککرشککار نصککیب مخترعین آن ها یا
شرکت ها می کند.

ب
ثب
س
هچ چیزی هب عنوان اختراع اق ل ت ا ت؟
یک ابداع بایسکتی الزامات متعددی را رعایت نماید تا حائز شرایج الزم برای حمایت باشد .این الزامات
به ویژه شامل این هستند که ابداع مورد ادعا:
 -2جدید بودن در سککطح دنیا :بدین معنی که مکانیزم و فرایند اجرایی مورد ادعا تازگی داشککته و تا
کنون تحقیقی بر روی آن صورت نگرفته باشد.
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 -2دارای گکام اختراعی :بکدین معنی که برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشککککار
نباشد( .بدیهی نباشد)
 -4قابلیت ساخت و اجرا :بدین معنی که در صنعت ( به مفهوم عام آن ) قابل اجرا باشد.
 -3در تقاضانامه اختراع به طور شفاف و کامل افشاء شده باشد.
 -5جزء موارد غیر قابل ثبت اعالم شده در قوانین و مقررات ثبت اختراع نباشد.
درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق
تقدم اختراع صورت گرفته باشد ،مانع ثبت نخواهد بود.

ب
موضوعات غیر اق ل ثبت هب عنوان اختراع چیست؟
 -2کشفیات و تئوری های عملی
 -2آفرینش های زیبایی و شناختی
 -4برنامه ها قوانین و روش های انجام فعالیت های فکری
 -3کشف محض موادی که در جهان و طبیعت یافت می شوند.
 -5ابداعاتی که ممکن است بر نظم عمومی ،اخالق حسنه یا سالمت عموم تاثیر گذار باشد.
 -6روش های تشخیصی درمان یا جراحی برای درمان بیماری های انسان یا حیوان
 -7گیاهان و حیوانات غیر از میکروارگانیسم ها ،و اساسا فعالیت های بیولوژیک برای تولید گیاهان
یا حیوانات ،غیر از فرایند های غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک
 -8برنامه های رایانه ای
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رچا باید اختراعات خود را ثبت کنید؟
چرخه های کوتاه محصککول و رقابت های روزافزون ،فشککار زیادی بر شککرکت ها وارد می کند تا نوآور
باشند و یا به نوآوری سایر شرکت ها دسترسی پیدا کنند تا در بازارهای صادراتی و داخلی رقابت کنند و
به این رقابت ادامه دهند .حقوق انحصاری که از ثبت اختراع به دست می آید برای شرکت های نوآور به
منظور شکوفا شدن در یک محیج چالش بر انگیز ،پر خطر و پویا ممکن است عنصری حیاتی باشد ،عالوه
بر این به دالیل کلیدی دیگر برای ثبت اختراع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-2موقعیت قدرتمند در بازار و امتیازهای رقابتی:
سند اختراع به مالک آن حق انحصاری می دهد که به موجب آن ،وی می تواند از استفاده تجاری اختراع
توسکککج سکککایرین جلوگیری کند یا آن را متوقف نماید و در نتیجه رقابت ،خطرات و بی ثباتی ناشکککی از
فعالیت جاعلین و تقلید کنندگان را کاهش دهد .اگر شککرکت شککما مالک یک اختراع ارزشککمند اسککت یا
اجازه بهره برداری از آن را کسککب کرده اسککت ،ممکن اسککت قادر باشککد در مقابل ورود رقیبان به بازار
همان اختراع ،موانعی بوجود آورد .این کار به شکرکت شکما کمک خواهد کرد به عنصر فعال و برجسته
ای در بازار (های) مربوش تبدیل شوید.
 -2سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه:
اگر شرکت شما زمان و پول قابل مالحظه ای برای تحقیق و توسعه صرف کرده باشد ،حمایت از اختراع
ناشی از ابداعات مزبور به احیاء هزینه ها و بازگشت بیشتر سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
 -4درآمد مضاعف از محل تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع:
به عنوان یک مالک اختراع ،می توانید حق استفاده از آن را به سایرین تفویض کنید و در مقابل ،مبالغ یا
حق امتیازی دریافت کنید تا از این راه درآمد بیشتری برای شرکت کسب نمایید .فروش (واگذاری) یک
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اختراع یعنی انتقال مالکیت ،در حالیکه اجازه بهره برداری به معنی صرفا صدور اجازه استفاده از اختراع
مورد نظر تحت شرایج مشخص است.
 -3دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه:
اگر شکرکت شکما به فناوری متعلق به سایرین عالفه مند است ،می توانید از اختراعات شرکت تان برای
مذاکره در خصکو

موافقت نامه های لیسکانس دو جانبه اسکتفاده کنید ،که از طریق آن شکرکت شما و

طرف مقکابکل موافقکت می کننکد بکه یککدیگر اجازه دهند یک یا چند اختراع از اختراعات خود را تحت
شرایج مقرر در موافقت نامه ،استفاده کنند.
-5دسترسی به بازار های جدید:
تفویض اجازه بهره برداری از اختراعات به سکککایرین ممکن اسکککت باعث شکککود به بازارهای جدیدی
دسکترسکی پیدا کنید که در غیر این صورت نمی توانستید به آن ها دسترسی داشته باشید؛ بدین منظور،
اختراع باید در بازار (های) خارجی مربوطه نیز حمایت شود.
 -6جلوگیری از سوء استفاده سایرین:
با به دسککت آوردن حمایت از اختراع خود قادر خواهید بود از ثبت و اسککتفاده اختراع مورد ادعا توسککج
سککایرین و همچنین احتمال نقض حقوق اختراع ،هنگام بهره برداری تجاری از محصککولتان توسککج رقبا،
جلوگیری نمائید.
-7توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره:
مالکیت اختراع (اجازه بهره برداری از اختراع متعلق به اشککخا

ثالث) ممکن اس کت توانایی شککما برای

جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری برای عرضه محصول به بازار را افزایش دهد .در برخی بخش ها
(مانند بیوتکنولوژی) ،اغلب الزم است اختراعات قوی داشته باشید تا سرمایه گذاران را جذب کنید.
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 -8ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان:
به منظور اجرای موثر حق انحصکاری حاصکل از ثبت یک اختراع ممکن است گاهی الزم باشد به راه های
قانونی و طرح دعوی متوسکل شکوید یا توجه اشکخاصکی که حقوق اختراع شما را نقض می کنند به حقوق
اختراع های تان جلب نمائید .مالکیت یک اختراع به طور قابل مالحظه ای توانایی شککما برای طرح دعوی
بطور موفقیت آمیز علیه کپی کنندگان و تقلید کنندگان محصولی که به عنوان اختراع ثبت شده است را
افزایش می دهد.
-3وجهه مابت شرکت شما:
شکرکای تجاری ،سرمایه گذاران ،سهامداران و مشتریان ممکن است اختراع های شما را به عنوان نشانه
ای از سکطح باالی مهارت و دانش ،تخصص به ظرفیت فناوری شرکت شما تلقی کنند .هنگام جمع آوری
منابع مالی ،یافتن شککرکای تجاری و ارتقاء وجهه و ارزش بازاری شککرکت شککما ممکن اسککت مفید باشککد.
برخی از شکککرککت هکا اختراعات خود را در آگهی های تبلیداتی درج می کنند تا وجهه نوآورانه در نظر
عموم به وجود آورند.
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مواد قرارداد فی ما بین سامانه ثبت اختراع و مخترع
ماده - 2

اطالعات اختراع امانتیست که از جانب مخترع به سامانه ثبت اختراع سپرده می شود .خیانت در امانت

امری نابخشودنی و امکان ناپذیر است .سامانه ثبت اختراع موظف به تامین امنیت مدارك و مستندات مخترعین
و تضمین می کند از طریق این مرکز هیچ گونه سهل انگاری صورت نخواهد گرفت.
ماده - 2

در روند ثبت اختراع هیچ نیازی به مراجعه مستقیم مخترع به اداره ثبت و یا مرکز تحقیقات کارآفرین

نبوده و به صورت پستی و اینترنتی مدارك رد و بدل خواهد شد.
تبصره  - 2مراجعه حضوری بال مانع است.
ماده - 4

تهیه مدارك ثبت اختراع اعم از متون  ،اظهار نامه و  ...بسته به انتخاب نوع خدمات به عهده مخترع و یا

کارشناسان مجموعه خواهد بود ( .اشاره شده در ماده  6این قرارداد )
ماده - 3

در صورت رد اختراع از سوی مرجع علمی و یا اداره ثبت اختراع مبلغ  488.888تومان به مخترع عودت

داده می شود ( .توضیحات بیشتر در ماده  6این قرارداد )
ماده - 5

در صورت عدم استفاده از خدمت پیگیری مرجع علمی  ،تهیه تاییدیه علمی از مرجع علمی مبنی بر جدید

بودن  ،نوآوری داشتن و قابلیت ساخت و صنعتی بودن اختراع ،بر عهده مخترع می باشد ( .توضیحات بیشتر در ماده 6
این قرارداد )
ماده - 6

انتخاب و پرداخت تعرفه خدمات ثبت اختراع طبق جدول زیر خواهد بود.

تعرفکه می بکایسکککت پس از تکاییکد اولیکه ککارشکککنکاس بکه شکککماره حسکککاب  3876328888و یا شکککماره کارت
 6283447853223752و یا شکککماره شکککبا  IR 358228828888883876328888بانک ملت  ،به نام آقای
رسول صالحی واریز شود.
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تعداد
خدمت

مخترع /

تعرفه

توضیحات

مالک

انجام امور
اداری ثبت
اختراع و هزینه
های واریزی

مشاوره

 0280888ت
 در این خدمت ضمن ارائه راهنمایی و مشاوره کارشناس* در صورت رد اختراع از
به منظور تکمیل و رفع نواقص مدارک اختراع ،کلیه مراحل
سوی مرجع علمی ،مبلغ
اداری و حضوری در ادارات مربوطه به استثناء مرجع علمی
 0880888ت از این تعرفه
توسط وکیل رسمی دادگستری پیگیری خواهد شد.
برگشت داده می شود.
 هزینه های واریز به اداره آگهی روزنامه رسمی ،ثبتحقیقی
* در صورت اضافه شدن
اظهارنامه و حق الثبت اختراع تا سه سال برای اشخاص
اشخاص تا  0نفر به پرونده ،به
حقیقی واریز خواهد شد.
ازای هر نفر مبلغ  080888ت
 برای شما در سایت  taksabt.irپنل کاربری تشکیلبه تعرفه پرونده اضافه می
پرونده می شود و از طریق آن ضمن دریافت مشاوره و
شود.
ارتباط با کارشناس و مسئول پرونده ،جزئیات روند پیشرفت
 0080888ت
پرونده را به سه طریق پنل کاربری ،ایمیل و پیامک به اطالع
حقوقی (
از
اختراع
رد
صورت
در
*
شما می رسانیم.
موسسات،
مبلغ
علمی
مرجع
سوی
(در این خدمت ،مشاوره تخصصی با  05درصد
شرکت ها و
 0880888ت از این تعرفه
تخفیف ارائه شده است)
)...
برگشت داده می شود.

 0280888ت

تخصصی

تدوین توصیف و
ادعانامه اختراع
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 0880888 -0080888ت

 در این خدمت شما از راهنمایی و مشاوره کارشناس بهمنظور تکمیل و رفع نواقص مدارک اختراع بهرمند خواهید
شد.
 در صورتیکه شما تنها از این خدمت بهرمند شویدمشاوران ما عالوه بر مشاوره تکمیل اسناد ،جهت انجام
مراحل اداری ،شما را راهنمایی خواهند کرد.
با توجه به اهمیت اسناد اختراع از نظر حقوقی ،در این
خدمت کارشناس اقدام به تنظیم و تدوین اسناد اختراع می
نماید ،بگونه ای که قوانین نگارشی و حقوقی اختراع در آن
لحاظ گردد.
این خدمت به مخترعینی که برای آنها از سوی اداره ثبت
اختراع " ابالغیه اخطار رفع نقص " صادر شده است نیز
ارائه می گردد.

 با توجه به متفاوت بودن اختراعات مختلف  ،تعرفه دقیقاین خدمت پس از بررسی اولیه (رایگان) توسط کارشناس
اعالم می گردد.

تهیه نقشه فنی

 0880888 - 0080888ت

اختراع

جستجوی پتنت

 2280888ت

پیگیری مرجع
***

علمی اختراع

 2280888ت  +تعرفه مصوب مرجع علمی

اطالع رسانی
ویژه همراه

 080888ت

دریافت نسخه
کپی برابر اصل
گواهینامه (
رنگی )
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 080888ت به ازای هر نسخه

در این خدمت نقشه فنی اختراع شما توسط کارشناس
مطابق قوانین و با نرم افزار فنی تهیه می گردد.
 این خدمت به مخترعینی که برای آنها از سوی اداره ثبتاختراع " ابالغیه اخطار رفع نقص " صادر شده است نیز
ارائه می گردد.
 با توجه به متفاوت بودن اختراعات مختلف  ،تعرفه دقیقاین خدمت پس از بررسی اولیه (رایگان) توسط کارشناس
اعالم می گردد.
 در این خدمت  ،طرح مورد ادعای اختراعی شما در منابعمعتبر داخلی و خارجی جستجو و جدید بودن اختراع،
بررسی می شود.
 جستجو تا تاریخ انجام آن معتبر می باشد و گزارش نتیجهجستجو پس از انجام تحویل مخترع خواهد شد.
در صورتی که در مراحل ثبت اختراع ،اختراع عینی تا قبل
از تاریخ جستجو یافت و پرونده اختراع رد شود ،تعرفه
دریافتی عودت داده خواهد شد.
 در این خدمت مراحل اداری پیگیری مرجع علمی توسطاین مرکز انجام خواهد شد.
 این خدمت به اختراعاتی که در زمینه نظامی و عمران میباشد  ،ارائه نمی شود.
 تعرفه دریافتی جهت صدور تاییدیه در هر مرجع متفاوتمی باشدکه پس از تعیین مرجع علمی تعرفه مصوب به
مخترع اعالم خواهد شد.
 در این خدمت گزارش مرحله به مرحله پیشرفت پرونده ،عالوه بر روال معمول از طریق تماس تلفنی به شما اطالع
رسانی خواهد شد .
با توجه به اینکه تنها یک نسخه از گواهینامه اختراع چاپ
می شود  ،این نسخه جهت ارائه به شرکای اختراع تقدیم
می گردد و عالوه بر آن این نسخه می تواند به شما در حفظ
و نگهداری نسخه اصلی کمک نماید.

گواهینامه ثبت اختراع  28ساله صادر و کلیه هزینه های مربوش به ثبت اختراع و تمدید تا  4سال (برای

ماده - 7
اشخا

حقیقی) توسج سامانه ثبت اختراع واریز می شود.
حقوقی به عهده متقاضی می باشد.

ماده - 8

تبصره  - 2کلیه هزینه های مربوش به تمدید اختراع اشخا

ماده - 3

عواقب و مسئولیت ناشی از تنظیم نادرست متون ادعانامه  ،توصیف اختراع و  ...توسج مخترع به عهده

وی خواهد بود.
*** شرایج و ضوابج خدمت پیگیری مرجع علمی اختراع به شرح زیر می باشد:
 پیگیری نامه استعالم تا اخذ پاسخ نامه استعالم بر عهده این مرکز می باشد.
 این خدمت به اختراعاتی که در زمینه نظامی و عمران می باشد ،ارائه نمی شود.
 مرجع علمی پیشنهادی به اداره ثبت اختراع ،با نظر کارشناس این مرکز تعیین می گردد.
 در روند استعالم اختراع نیازی به مراجعه مستقیم مخترع به مرجع علمی و یا مرکز تحقیقات کارآفرین
نبوده و به صورت پستی و اینترنتی مدارك رد و بدل خواهد شد.
 تنها در مواردی که پرونده از سوی کارشناس مرجع علمی دارای ابهام شناخته شود و نیاز به جلسه
دفاعیه باشد ،مراجعه حضوری به مرجع علمی ضروری است.
 د ر صورت رد اختراع به نحوی که رد اختراع از طرف مرجع علمی و بنا به دالیلی مانند جدید نبودن،
نوآوری نداشتن و ( ...فاقد شرایج اختراع) باشد ،تعرفه دریافتی عودت داده نمی شود.
 با توجه به متفاوت بودن زمان بررسی هر مرجع علمی ،مدت زمان الزم برای استعالم طرح به مرجع
علمی وابسته بوده و مرکز در انجام استعالم در مدت زمان خا

تعهدی ندارد.

 این مرکز تنها وظیفه پیگیری مرحله استعالم ،تا دریافت پاسخ مرجع را بر عهده دارد و تعهدی مبنی
تایید حتمی طرح ندارد.
 در صورت تمایل مخترع ،اعتراض به پاسخ مرجع علمی قابل انجام و پیگیری خواهد بود.
 در صورت رد طرح پس از دو مرتبه متوالی و باقی بودن مخترع بر اعتراض خود ،جهت تشکیل کمیسیون
اعتراضات در اداره ثبت اختراع ،می بایست مبلغ  78.888ت بابت واریز به حساب اداره ثبت اختراع
و پیگیری تشکیل کمیسیون توسج مخترع پرداخت شود.
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مزایای استفاده از خدمات سامانه ثبت اختراع :


مشکاوره تخصصی :با توجه به اینکه متون اختراع از نظر حقوقی دارای اهمیت است ،کارشناسان ما ،شما را تا تنظیم
هر چه بهتر متون و مدارك مورد نیاز اختراع راهنمایی خواهند کرد.



عدم مراجعه حضکوری به اداره ثبت اختراع تهران :باتوجه به اینکه در حال حاضکر بخشکی از مراحل ثبت اختراع به
صکورت اینترنتی صکورت می گیرد ،بدالیل مختلف به طور متوسکج  2الی  4مرتبه نیاز به مراجعه حضوری به اداره
ثبت اختراع می باشد ( -2ارائه اصل تاییدیه علمی اختراع و تشکیل پرونده  -2صدور آگهی ثبت اختراع و دریافت
نوبت چاپ در روزنامه رسمی  -4دریافت روزنامه رسمی ،صدور و تحویل گواهینامه اختراع)



انجام امور اداری ثبت اختراع توسج وکیل رسمی دادگستری



استفاده بهینه از زمان



ارائه مشاوره در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور حمایت از فعالیتها و محصوالت فکری شما
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روش کار سامانه ثبت اختراع :
 -2مطالعه دفترچه راهنما و قوانین مربوطه  ،تکمیل فرم پیش نویس توصکککیف و ادعانامه اختراع مطابق رهنمودهای
اولیه دفترچه راهنما  ،ارسال مدارك به سامانه.
تذکر : 2در صککورتیکه نگارش ادعانامه در مرحله اول برای شککما مشکککل اسککت  ،می توانید بخش توصککیف اختراع (
مشکل فنی  ،دانش پیشین  ،ارائه راه حل و ) ...را تنظیم و جهت اظهار نظر اولیه کارشناس ارسال نمایید.
تذکر  : 2با ارسکال مدارك  ،برای شما در سامانه ثبت اختراع پنل کاربری اختصاصی تشکیل خواهد شد و ظرف مدت
حداکار  38ساعت  ،نتیجه بررسی و اظهارنظر کارشناس برای شما ارسال خواهد شد.
 -2واریز تعرفه خدمات مطابق با اظهارنظر کارشناس
 -4رفع نقص مدارك طبق رهنمود ها و ارسال مدارك اصالح شده از طریق سامانه ثبت اختراع
تذکر  :در صورتیکه از خدمت تدوین اسناد اختراع استفاده نمایید ،این مرحله توسج کارشناس صورت خواهد گرفت
 -3دریافت نامه اسککتعالم ،مدارك و توضککیحات الزم از طریق ایمیل و مراجعه مخترع به مرجع علمی (معموالً پارك
علم و فناوری ،دانشگاه های شهر یا استان ) ،پیگیری تا اخذ جوابیه
تذکر  :در صورتیکه از خدمت پیگیری مرجع علمی استفاده نمایید ،این مرحله توسج این مرکز انجام خواهد شد.
 -5در صکورت تایید شکدن طرح :دریافت وکالتنامه از طریق پسکت پیشکتاز در نشکانی مخترع ،امضاء اصل وکالتنامه،
ارسال وکالتنامه و ارسال اصل تاییدیه علمی (پاسخ نامه استعالم) به سامانه ثبت اختراع از طریق پست پیشتاز
 -6دریافت گواهینامه ثبت اختراع
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راهنمای تکمیل مدارك و مستندات مورد نیاز
اظهارنامه
پس از تشکیل پرونده در سامانه ،فرم اظهارنامه موجود در پنل کاربری خود را تکمیل می نمایید.

توصیف اختراع
مطابق ماده  08آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع " باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر
باشد:
الف) عنوان اختراع
عنوان اختراع باید به گونه ای مطرح شود که نکته و فن نوآورانه را داشته باشد.
ب ) زمینه فنی اختراع مربوط
زمینه فنی اختراع ممکن است یکی از شاخه های علم مانند مکانیک ،شیمی ،متالوژی ،برق ،فیزیک ،بیوتکنولوژی ،مواد زیستی،
شیمی آلی ،فناوری اطالعات کشاورزی و  ....باشند که مخترع باید در ابتدا زمینه فنی اختراع را از پیوست شماره  0در انتهای
همین دفترچه انتخاب نماید.
ج ) مشکل فنی و بیان اهداف
بیان مشکل فنی موجود در زمینه اختراع و بیان اهداف مورد نظر
د ) شرح وضعیت دانش پیشین
بیان سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد .بررسی و توضیح مختصر اختراعات
هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق
و ) توضیح اشکال ،نقشه و نمودارها
ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی
ح ) ذکر صریح کاربرد
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ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع

ادعا یا ادعاهای اختراع
ادعاها حدود حمایت یک اختراع را تعیین می کنند .ادعاها برای یک اختراع ثبت شددده از اهمیت ویژه ای برخوردارند چون اگر به
خوبی تنظیم نشدوند ،حتی یک اختراع واقعا ارزشدمند می تواند به یک اختراع بی ارزش تبدیل شود که براحتی می توان از آن سوء
استفاده کرد یا پیرامون آن طراحی نمود.
در دعاوی اختراعات ،اولین گام تعیین اعتبار اختراع و اینکه آیا اختراع تقلید شدده یا حقوق آن نقض شدده اسدت تعبیر ادعاهای آن
می باشد .اکیدا توصیه می شود با یک کارشناس برای تهیه تقاضانامه اختراع به ویژه در قسمت ادعاها مشورت کنید.
نمونه های ادعاها
دو ادعای اول اختراع آمریکائی به شماره  0۴00000تحت عنوان (سیستم شناسائی عنبیه):
 -0روش تشدخیص هویت یک شدخص متشدکل از ذخیره کردن اطالعات تصدویری حداقل یک بخش عنبیه و مردمک چشم
یک شدخص ،روشن کردن چشم یک ناشناخته دارای یک عنبیه و یک مردمک بدست آوردن حداقل یک تصویر حداقل از
همان بخش عنبیه یا مردمک شخص ناشناخته و مقایسه کردن حداقل بخش عنبیه تصویر بدست آمده با اطالعات تصویر
ذخیره شده به منظور شناسائی شخص ناشناخته.
 -2روش ادعای شدماره یک که در آن روشن کردن متشکل از رساندن مردمک چشم به حداقل یک اندازه از قبل تعیین شده
متشدکل از حداقل بخش عنبیه تصدویر بدست آمده با اطالعات تصویر ذخیره شده که از چشم یک شخص بدست آمده با
مردمک که اندازه آن همان اندازه از پیش تعیین شده است.
نشریه  ۷۱۹سازمان جهانی مالکیت فکری
مطابق ماده  ،00ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است ،در چارچوب مشخصههای فنی تعیین
کند .هر اختراع میتواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد .ادعا یا ادعاها باید صریح و عملی بوده و دارای شرایط زیر باشند:
معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهیت اختراع و شمارهگذاری ترتیبی آنها در صورت تعدّد؛
از اطالعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛
ویژگیهای فنی قابل حمایت را با استفاده از جمالت مثبت ،بیان نماید؛
جز در موارد غیرقابل اجتناب ،از ارجاع به نقشهها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند «همانطور که
در توصیف آمد» یا «همانطور که در نقشهها نشان داده شده» خودداری شود؛
در صدورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد ،پس از بیان ادعا ،شماره صفحه نقشه و عالمت مشخص کننده آن
در داخل پرانتز ذکر گردد؛
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مشتمل بر شیوه اجرا و مزایا و قابلیت های اختراع نباشد.
مطابق ماده  ،02ادعا یا ادعاها ممکن اسدت ناظر بر فرآورده ،فرایند ،فرایند دسددتیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرایند و فرآورده
باشد ،مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.
* اگر اختراع از فرموالسیون و یا یک فرآیند تشکیل شده است ،ادعانامه باید شرح مرحله به مرحله ساخت و ترکیب را بیان نماید.

خالصهای از توصیف اختراع
ماده 31ـ خالصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع
ادعایی مورد استفاده قرار گیرد .در خالصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
 .0با عنوان و زمینه فنی اختراع شروع شود و مشتمل بر  08تا  288کلمه باشد؛
 .2مشکل فنی ،اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجماالً روشن نماید؛
 .0در صورت لزوم ،مشتمل بر فرمولهای شیمیایی یا معادالت ریاضی باشد تا بر اساس آنها ویژگیهای اختراع به بهترین شکل
بیان شود؛
 .0در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد ،پس از توضیح خالصه هر قسمت باید نشانههای ارجاع
دهنده به هریک از نقشهها در داخل پرانتز ذکر گردد؛
 .0عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.
ماده 31ـ خالصه توصیف فقط برای بیان اطالعات اختراع به کار میرود و نمیتواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.

نقشه یا نقشهها ،در صورت لزوم
طبق ماده  00آئین نامه اجرایی ،برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید:
الف) ترسیم در روی کاغذ با قطع A0
ب ) وضوح و شفافیت کامل در نقشه ها همچنین باید در رسم آنها از ابزارها و نرم افزارهای فنی نقشهکشی استفاده شود.
ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.
د ) تا حد امکان به صورت عمودی باشد.
هد) اعداد و حروف خوانا باشد.
و ) شامل نشانه باشد.
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ز ) صفحات به ترتیب باشد.
ح ) هی چ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد( .درصورتی که نقشه از اجزاء مختلف تشکیل شده است که نیاز به توضیح دارد
باید روی نقشه شماره گذاری شود و در توضیحات تصاویر به شماره ها ارجاع داده شود ) .

تصاویر مدارك شناسایی که پس از تشکیل پرونده به سایت ارسال می شوند
تصاویر مدارک مثبت هویت مالک  /مالکین ؛
الف) اشخاص حقیقی :تصویر شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی :آخرین روزنامه رسمی  ،تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

مدارك مابت هویت مخترع
ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی مخترع
توجه  :گواهی نامه ثبت اختراع به نام مالک  /مالکین و همچنین مخترع صادر می شود.

درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع ،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود

استفاده از حق تقدم
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم
(حداکثر02ماه) اسدتفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم (به زبان اصلی و همچنین دارای ترجمه رسمی
دادگستری) را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 00روز از آن تاریخ تسلیم کنند.


حق تقدم ،حق اولویتی است که به موجب معاهده پاریس ،که اکثر کشورها از جمله ایران عضو آن می باشند،
به اتباع کشددورهای عضددو این معاهده اعطا گردیده اسددت .به موجب این حق ،چنانچه فردی اظهار نامه ثبت
اختراع خویش را در یکی از کشددورهای عضددو معاهده پاریس و از جمله کشددور متبوع خود ارائه نموده باشددد،
ظرف مهلت  02ماه از تاریخ ثبت تقاضانامه ،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای ثبت اختراع خویش
را تسدلیم نماید .لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد ،باید ظرف مهلت
 02ماه از تاریخ تقاضانامه ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.
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تائیدیه علمی
جدید و نوآوری بودن و قابلیت اجرای مورد ادعایی اختراع بایستی به تایید یک مرجع علمی برسد.
مراجع علمی معتبر شددامل دانشددگاه ها ،پژوهشددکده ها و مراکز تحقیقاتی ،پارک های علم و فناوری ،وزارت
علوم ،سازمان جهاد کشاورزی و دیگر سازمان های مرتبط میباشند.
 -پس از طی مراحل اولیه اداری و تعیین مرجع علمی ،نامه استعالم جهت اخذ تاییدیه صادر خواهد شد.
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جستجوی اختراعات
با توجه به اینکه یکی از شرررطایب اخ ااعطاجد ج ی بوطر طر طن ط ما بی باشررر د به ابع بنابر بکعاطر اه طن

اطابه بکطفی ش ه ا

بمعوا م از ج ی بوطر طر اوط ا بمنار حاصل بایم .

الزم به ذاط اسخ اه تبابی آنشمو هار بوجوط فقب شابل ااعطاعاتی اسخ اه اخ ش ه ا .

جستجوی اختراعات ثبت شده در ایران
بطار جسررعیور اسررناط ااعطاعات اخ ش ر ه طن ایطار بی توا م از بوتون جسررعیور ااعطاعات اه توسررب یایهاه

اطانه ارل برایکمخ بکنور – اطانه اخ ااعطاج به شرررا ی  )http://ip.ssaa.ir/Patent/search.aspxناه ا ازر

ش هد اسعفاطه بائم .

کعه قابل توجه طن این بوتون جسررعیور ااعطاجد بایش توصررم د قشرره ع اطعاهار ااعطاج بی باش ر  .شرربا بی
توا م جهخ جسررعیور ااعطاج بونط ،طد بطای از اابات اام ر بطبوب به بوعرروج ااعطاج نا طن قسرربخ "عنوار

ااعطاج" عانط بائم ع سپس طابه جسعیو نا بفشانی .
کعه :سره حایخ بتعا

بطار جسعیو عنوار ااعطاج طن این طیعابمس عجوط طانط .بطار نسم ر به عمیه بلاو

طن جسعیود گزینه "طن عنوار ااعطاجد بشابه عاانت عانط ش ه عجوط طاشعه باش  ".نا ا عتا

بایم .

هبچنمن طن فما هار طیهط بی توا م با طن ااعمان طاشرعن شبانه اخ ااعطاج ع یا شبانه اههان ابه بسعقمبا به
ا العات آر ااعطاج طن صونت قطان طاشعن طن طیعابمس ) طسعطسی طاشعه باشم .

این طیعابمس طائبا توسرب اطانه اخ ااعطاج با قطان گمطر اسرناط ااعطاعات اخ شر ه به نعز نسررا ی بی شوط.

بنابطاین ببکن اسخ بطای از ااعطاعات اخ ش ه هنوز طن این بوتون جسعیو قطان هطفعه باش .

جستجوی اختراعات ثبت شده در خارج از ایران
بوتونهار جسرررعیور بعفاعتی بطار جسرررعیور اسرررناط ااعطاج طن سرررلو بمن ایبال عجوط طانط اه بطای از آ ها

هزینه طاشرررعه ع بطای نایهار هسرررعن  .یکی از یط طف انتطین بوتونهار جسرررعیور یعنخ Google Patent

 Searchبی باش اه بزنگعطین بزیخ آر اه باعث بحاوبمخ آر مز ش ه اسخ د بحمب اانبط یسن آر اسخ.

طیعابمس اسررناط ااعطاعات اخ شرر ه طن اان از ایطار به شررطر زیط بی باشررن  .شرربا بی توا م از طی طع

سایخ زیط بطار جسعیور ااعطاعات اخ ش ه طن اان از اشون اسعفاطه بایم .
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http://www.google.com/patents
http://www.freepatentsonline.com
توجه طاشرررعه باشرررم اه بطار نسرررم ر به عمیه بلاو

طن جسرررعیور اوطد از اام عاهه هار بتعا

اسعفاطه بایم  .الزم به ذاط اسخ اه اام عاهه طن هط اشون ببکن اسخ بعفاعت باش .

برخی از پایگاه های منابع و اسناد اختراع جهت جستجوی اختراعات در سطح ملی و بین المللی
اداره ثبت اختراع و دفتر عالئم تجاری ایاالت متحده
United States Patent and Trademark Office
www.uspto.gov
سازمان ثبت اختراع اروپا
European Patent Organisation
www.epo.org
 WIPO-سازمان جهانی مالکیت معنویWIPO - World Intellectual Property Organization
www.wipo.int
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ع اام ر

پیوست  – 2طبقه بندی بین المللی اختراعات
بخش الف :نیازهای انسانی
زیر بخش :کشاورزی
زیربخش :مواد غذایی د تنباکو
زیربخش :اقالم شخصی یا خانگی
زیربخش :سالمتی و بهداشت ،سرگرمی و تفریحات
بخش ب :انجام عملیات مختلف؛حمل ونقل و ترابری
زیربخش :جداسازی ،مخلوط کردن
زیربخش :عملیات مختلف شکل دادن
زیربخش :چاپ ونشر
زیربخش :حمل ونقل ،ترابری
زیربخش :فناوری ساختارهای ذرهبینی ،نانو فناوری
بخش ج :شیمی د متالورژی
زیربخش :شیمی
زیربخش :متالورژی
بخش د :منسوجات ،کاغذ
زیربخش :منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمیشوند
زیربخش :کاغذ
بخش هـ  :ساختمانها و بناهای ثابت
زیربخش :ساختمان
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زیربخش :حفاری زمین و صخره ،استخراج معدن
بخش و :مهندسی مکانیک ،روشنایی ،گرمایش و اسلحهها و انفجار
زیر بخش  :انواع موتور یا پمپ
زیربخش :مهندسی به مفهوم عام آن
زیربخش :روشنایی ،گرمایش
زیربخش :انواع اسلحه ،انفجار
بخش ز :فیزیک
زیربخش :وسایل
زیربخش :صنعت هستهای
بخش ح :برق

می توانید با استفاده از روش های زیر با این مجموعه ارتباط برقرار نمایید:
آدرس :مشهد – ابتدای بلوار پیروزی – دانشکده فنی مشهد (شهید محمد منتظری) – مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) –
واحد ثبت اختراع – کدپستی000۴000000 :
تلفن هوشمند سراسری مشاوره( - 080 08 08 000 :تماس فقط از طریق تلفن ثابت )
تلفن پیگیری راهنمای ( خدمات ) سامانه ثبت اختراع – 800-00000800 :داخلی  280و 800-000۴0822
مدیر واحد مالکیت فکری :علیرضا صفار 80000020002 -
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