
نگارش اظهارنامه

فریبا کریم زاده
دکترای علوم اعصاب

رئیس گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری
دانشگاه علوم پزشکی ایران



چه ابداعی قابلیت اختراع دارد؟

:استالزمشرطسه•
،بودنجدید•
وابتکاریگام•
شدنصنعتیوساختقابلیت•
دانشتوسطکهاستچیزیهر(Novelty)بودنجدید•

.استجدیدباشدنشدهبینیپیشپیشین
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(Innovation)گام ابتکاری 

!!!ابتکاری؟گام•
ونظرموردابداعدربدیهیغیروواقعیتفاوتیکوجود•

پیشیندانشواختراعات
از نظر یک کارشناس با سطح مهارتی  هر ابتکار بدیهی •

.قابلیت اختراع نداردمتوسط 
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قابلیت ساخت و صنعتی شدن

ه به وسیله ای ک)مبتکری ایده ساخت ماشین زمان را ادعا کرده •
(.کمک آن بتوان زمان را به جلو و یا به عقب برد

.این ابداع جدید است•
.گام ابتکاری دارد•

ولی
.مبتکر قادر به ساخت یک نمونه از آن نیست•
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بخش های مختلف یک اظهار نامه
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 عنوان اختراع
زمینه فنی اختراع مربوط
 اختراعمشکل فنی و بیان اهداف
 پیشینشرح وضعیت دانش
 ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود
توضیح اشکال، نقشه و نمودارها
 پیشیناختراع ادعایی نسبت به اختراعات مزایای
 اختراعذكر صریح كاربرد صنعتی
خالصه توصیف اختراع
ادعا نامه

ف
صی

تو



ترتیب نگارش اظهارنامه
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ادعا •
نقشه ها و تصاویر•
عنوان•
خالصه•
دانش پیشین•
جزئیات توصیف•

Usual Order of Drafting

• Claims / Drawings

• Title

• Abstract

• Background

• Detailed 
Description

• Sequence Listing(s)



 Claimsادعا نامه 

ادعا نامه مهم ترین و حیاتی ترین بخش یک اظهارنامه•
.است

است که ( Scope)تعیین کننده محدوده حقوق انحصاری •
.توسط حق ثبت اختراع داده می شود

د هایی از ایده باید ادعا شود که در عین تازگی و جدیویژگی •
.بودن بدیهی نباشد

.با اعداد شماره گذاری می شوند•
آن چیزی برای متقاضی ارزشمند است باید در ادعانامه ذکر•

.شود
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Claim Scope

.اختراع استكننده محدوده حقوق انحصاری تعیین ادعای اختراع

Claims are like fence 
post around a property

Exclusionary Right!

8



فیزیکیماهیتهیچبدونذهنیتصور:Inventionایده•
شکلبهایدهتحقق:embodimentیافیزیکیماهیت•

.(Tangible)ملموس
برعالوهکهشودنوشتهبایدایگونهبه:(Claim)ادعا•

ایرستوسطآنشدننقضازاختراع،فیزیکیماهیتمحافظت
حفظنیزآنبهنزدیکاحتمالیهایایدهوذهنیتصورات

.نماید

تعریف سه ساختار حقوقی
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Protect the entire invention 
(Not only a single embodiment)

Conception of Invention

Embodiment
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:مثال

خواهد  سفالگری یک لیوان سفالی قرمز رنگ ساخته است و می•
.ادعانامه ای برای آن تنظیم نماید

لیوانی سفالی، قرمز رنگ با یک دسته•
محدوده انحصار سفالگر با ادعای فوق چگونه است؟•
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ً هدف ادعا محافظت از محدوده اختراع است نه منحصرا 
ماهیت فیزیکی

کی، یا این ادعا می تواند با یک اختراع دیگر مانند لیوان پالستی
.لیوان آبی رنگ  نقض شود
لیوان دسته دار : اگر ادعا اینگونه نوشته شود

ف بدین ترتیب رنگ و جنس که ادعا را محدود می کند از ادعا حذ
.می شود
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Need to Protect All Embodiments

لیوان دسته دار 

Need to Protect All Embodiments
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Independent Claim
ادعای مستقل

.داردمستقلادعاییکحداقلاظهارنامههر•
.استمستقلادعایمعموالادعااولین•
عاختراانحصاریحقیمحدودهکنندهتعیینمستقلادعای•

ابتکاریگامدارایوجدیدبایدپیشیندانشبهنسبتکهاست
.باشد

.شودنوشتهوسیع(مستقل)اولادعایامکانحدتا•
یمکهنموداضافهتوانمینیزوابستهادعایتعدادیمعموال•

مستقلادعایدرشدهادعاهایویژگییبرگیرندهدرتواند
.شوداضافهآنبههاییویژگییاوباشد
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Claim Scope

BroadFirst Claim

Last Claim Narrow

یک هرم معکوس را می سازندمحدوده ای مانند ها ادعا 
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:ادعای مستقل باید

محدوده ی انحصار را تعریف نماید.
بیانگر راه حل برای مشکل مطرح شده باشد.

از تکرار دانش پیشین خودداری شود.
روشن و واضح است.
بهتر است ادعای مستقل در یک جمله نوشته شود.
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.مشخص نمائید چه چیز در ابداع شما جدید است-1
.قرار است کدام بخش ها از ابداعتان به انحصار شما درآید-2
.چه بخشی از ابداع شما از لحاظ تجاری شدن حیاتی است-3
.رقبایتان را شناسایی نمائید-4

.....برای تنظیم ادعا نامه ابتدا
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:جمله ادعای مستقل را به بخش های مختلف تقسیم کنید•

(Preamble)آغازگر •
(Transition)عبارات تعیین کننده بازه ادعا •
ویژگی های ابداع(: Body of the claim)بدنه ادعا •

ادعای مستقل یک چگونه 
؟ با محدوده وسیع در حد امکان بنویسیم
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آغازگر: ساختار ادعا

:ابداعآیا
(فیزیکیمحتواییک)است؟محصولیک•
یکیاواییشیمیترکیبیکسیستم،یکوسیله،یکنظیرعباراتیباآغازگر•

....وکیت
لیوانیک:مثال•
بریدن،برایایوسیلهیا

DNAسنتزبرایکیتی

(محصولیکساختنبرایروشی)است؟كاریکانجامبرایروشیک•
چایکردندمبرایروشی:مثال

گیریعصارهبرایروشی
خونیگروهتعیینبرایروشی
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عبارات تعیین كننده بازه: ساختار ادعا

ان می  لغات یا عباراتی که به دنبال آغازگر نوشته می شود و نش•
دهد که ابداع شما به کدام یک از ویژگی های ذیل محدود می

:شود
یژگی  دربرگیرنده و)محدوده ادعا را وسیع می کند : گستردهبازه •

(هایی عالوه بر ویژگی های موجود در ابداع است
محدوده ادعا را تنها به ویژگی های موجود در ابداع  : بازه محدود•

.کندمحدود می 
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:مثال•
می  ...... دارای مواردی از جمله یا از قبیلاستفاده از لغات •

.گسترده تر نمایدتواند محدوده ی ادعا را می شود،

این خاصیت را  Comprising/includingدر التین کلمات 
.دارند

.بازه ادعا را محدود می کند......شامل استفاده از لغاتی نظیر •

.این خاصیت را داردConsisting ofدر التین کلمه 
پس بهتر است در ادعا از كلماتی نظیر از جمله یا از  •

.استفاده نمائیم....قبیل

بازه: ساختار ادعا
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هایتفاوت ادعا ویژگی های ضروری و اساسی و همچنین بدنه •
.ابداع را با اختراعات پیشین را مشخص می کند

.لیوان که دارای اجزایی از جمله حداقل یک دسته استیک •
آغازگر           بازه                                      بدنه

که شامل مراحلی از جمله  ( آغازگر)روشی برای دم کردن چای •
غوطه ور شدن برگ های چای در آب است در حالی که ( بازه)

(.  بدنه)برگ ها در داخل کیسه قرار گرفته اند 

بدنه: ساختار ادعا
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:دستورالعمل زیر را دنبال كنید

.یک لیست از تمام ویژگی های ابداعتان تهیه نمائید-1
ژگی  وی: بررسی کنید کدام یک از ویژگی های ضروری کدامند-2

ضروری محسوب می شود که عالوه بر جدید و نو بودن

باید
.در ادعا آورده شوند

.سایر ویژگی ها ی غیر ضروری را حذف نمائید-3

23



مثال محصول

.داردیک دسته که  قرمز رنگ یک لیوان : 1نمونه •
دسته دارسفالییک لیوان : 2نمونه •
جمله   دارای اجزایی از یک لیوان كه : ادعای پیشنهادی•

.استحداقل یک دسته 
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مثال روش

روشی برای دم کردن چای که شامل غوطه ور شدن چای در آب: نمونه اول
.در حالی که برگ ها در کیسه محفوظنددرجه 90

روشی برای دم کردن چای که شامل غوطه ور شدن چای در آب: نمونه دوم
.محفوظندهرمی شکل در حالی که برگ ها در کیسه درجه 90

روشی برای دم کردن چای که شامل غوطه ور شدن چای در آب: نمونه سوم
.محفوظندپارچه ای در حالی که برگ ها در کیسه 

مراحلی از جمله  روشی برای دم کردن چای که شامل : پیشنهادیادعای 
.حالی که برگ ها در کیسه محفوظندآب است در ور شدن چای در غوطه 
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ادعاهای وابسته
Dependent claims

.این ادعاها به ادعای مستقل استناد می کنند•
گفته شد، بر  1همانطور که در ادعای شماره : با عباراتی نظیر•

1اساس ادعای شماره 

......1و یا اختراع مذکور در شماره 
ویژگی های محدود کننده و یا غیر ضروری را می توان در این•

.ادعاها قید نمود
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:ادعای مستقل•
جمله  حداقل یک دسته دارای اجزایی از یک لیوان که -1•

.است
: ادعاهای وابسته•
.قرمز رنگ استجنس سفال و از 1مذکور در ادعای لیوان -2•
قاعده لیوان کوچکتر از دهانه ی  1لیوان مذکور در ادعای -3•

.آن است

مثال محصول

27



یک قوری جدید با دو فنجان: تمرین
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دانش پیشین و ظروف مشابه
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وسایل مشابه
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ادعاهای پیشنهادی

ظرفی دارای اجزایی از جمله حداقل دو لوله به  : ادعای محصول•
نحوی که خروج محتوای آن همزمان از هر دو لوله صورت می  

.گیرد
با  روشی برای پرکردن همزمان حداقل دو ظرف : ادعای روش•

له دو لوقوری که دارای اجزایی از قبیل حداقل استفاده از یک 
.است
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عنوان اظهارنامه

.کوتاه و اختصاصی باشد( کلمه10تا 3)کاراکتر 500حداکثر •
.از کلماتی نظیر بهتر، نوین و یا جدید استفاده نکنید•
.سایر و غیره استفاده نکنید: از عباراتی نظیر•
:مثال•
سامانه ای برای بایگانی پایگاه داده ها•

روش تولید آترواستاتین آمورف•
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خالصه اختراع

.کلمه است200تا 70در کشور ما بین •
:موارد ذیل در آن گنجانده شود•
.زمینه فنی که اختراع به آن تعلق دارد( 1
مشکل فنی موجود و راه حل ارائه شده( 2
فرمول ها و معادالت شیمیایی  ( 3

ی ابداعتان برجستگی های تکنیکی و فندر خالصه بیشتر باید 
نه مزایا و برتری های آن  بیان شود 

33



مشکل فنی و بیان اهداف اختراع

.هدف از ابداع رفع یک مشکل موجود است•
کل  متقاضی باید عنوان نماید که پس از تفکر و تدبر به مش•

.موجود راه حلی نو و مبتکرانه ارائه نموده است
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شرح دانش پیشین

تکاری  پرداختن به دانش فنی پیشین به احراز نو بودن و گام اب•
.ابداعتان کمک می کند

ی باشد دانش پیشین شامل کلیه مستندات افشا شده در دنیا م•
...(..مقاله، سمینار، کتاب، سایت های اینترنی، انیمیشن و )
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ارائه راه حل

در توصیف راه حل یا همان ابداعتان باید کامل، روشن و غیر•
.مبهم افشا شود

هر فردی با مهارت و دانش معمولی قادر به ساخت و یا انجام •
.ابداع شما باشد

روش انجام یا ساخت ابداعتان را در این بخش به طور کامل  •
.بنویسید
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بیان واضح و دقیق مزایا

لب احتمال ج( مزایا)مقایسه ی ابداعتان با راه حل های پیشین •
.ی دهدسرمایه گذاران، تولید کنندگان و صنعتگران را افزایش م

.شانس شما در بازار کسب و کار زیاد می شود•
:اشاره به نکاتی مثل•
صرفه ی زمانی•
صرفه ی هزینه ها•
صرفه انرژی•
.....صرفه زیست سازگار و •
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ذكر صریح كاربرد صنعتی

ر آن اگر ماهیت ابداع شما گویای کاربرد صنعتی نیست با ذک•
.ردمی توان زمینه استفاده یا سوء استفاده رقبا را از بین ب
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تمرین

39

ن تفاوت برای شکل مقابل، ادعایی بنویسید که با برجسته کرد•
ختراع  ها با دانش پیشین و گام ابتکاری موفق به کسب سند ا

.شود

Magnets



دهابداع زیر در گذشته موفق به اخذ سند اختراع ش
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ادعاهای پیشنهادی
(مستقلادعای):جملهازاستمواردیشاملکهمنعطفآویزیک-1

تختقاعدهباسریک(الف
منعطفبازوییک(ب
نگهدارندهبخشیک(ج
الستیکیکاستآمده1شمارهادعایدرکهمنعطفآویزسرقاعدهدر-2
.استشدهتعبیهتزئینیبخشیکآنرویینسطحدرو
جمعبازوییکدارایاستآمده1شمارهادعایدرکهمنعطفآویز-3

.استسریبخشدوربهشونده
جمعزماندراستآمده3ادعایدرکهمنعطفآویزشوندهجمعبازوی-4

.شودمیمتصلسردوربهکنندهمتصلبخشیکوسیلهبهشدن
جمعبازویبهاستآمده1شمارهادعایدرکهمنعطفآویزسربخش-5

متصلمتحرکمفصلیکوسیلهبهاستآمده4شمارهادعایدرکهشونده
.شودمی

میتنظیمرابازووسرفاصلهاستآمده5ادعایدرکهمتحرکمفصل-6
41.کند
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همراهتان هستیم

021-86702567
http://patent.iums.ac.ir

https://www.aparat.com/Patent_IUMS

Patent@iums.ac.ir
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