
به نام پروردگاری که انسان را
سازنده زندگی خود آفرید

رویا ایلکا
کارشناس گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی ایران



:                              اهداف

آشنایی با مفهوم مالکیت فکری و ثبت اختراع

شرایط احراز پتنت

نحوه ثبت اظهارنامه داخلی

معرفی اجزای پتنت
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مالکیت فکری

مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده ازحقوق 

(WIPOتعریف).می کندآفرینش های فکری بشر را تعیین 
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Copy right (حق نشر)

Related rights ( حقوق مرتبط)

Geographical indications (نشان جغرافیائی)

Trade secret (اسرار تجاری)

Trade mark ( عالمت تجاری)

Patents (اختراع)

انواع مالکیت فکری

مالکیت ادبی 
هنری

مالکیت صنعتی
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5حقوق مولفین و مصنفین

ابعاد حقوق کپی رایت

این قانون شامل . کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار به وجود آمده است که این آثار می توانند علمی و ادبی و هنری باشند

به این معنی که فقط شامل صاحب اثر )هر نوع عرضه ای از اثر می  باشد و به صاحب اثر اجازه می  دهد که از حقوق انحصاری 

قانون . که شامل تکثیر و اقتباس در شیوه بیان نو است استفاده کند( است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند

.شامل آن اثر می  شود( به طوری که در شکلی ملموس باشد)کپی رایت از زمانی که اثری به وجود می  آید 

قانون کپی رایت

حق نشر، حق اجرا، حق ترجمه و حق اقتباس: حقوق مادی
ذکر نام خالق، احترام به روح اثر : حقوق معنوی



عالمت تجاری
6

تعریف

بنگاه را از کاالها یا /عالمت تجاری نشانی است که قادر است کاالهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص
.خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید

مدت اعتبار قانونی عالئم تجاری ثبت شده

آن مدت اعتبار ثبت عالمت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت
این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده . می باشد

. ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است 



نشان جغرافیائی

هرگونه اعالن و یا عبارتی که نشان دهد یک محصول خاص متعلق به یک منطقه جغرافیائی خاص است.

استفاده برای محصوالت کشاورزی و صنعتی

7



اسرار تجاری

دحقی است که سایرین را از به اشتراک گذاشتن اطالعات سری منع می کن.
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تعریف

هدف

: حفاظت از دارایی که
دارای ارزش اقتصادی است.
سایرین از آن بی اطالع هستند.
تاکنون به صورت راز باقی مانده است.



اختراع چیست؟

ایفرآیندباراولینبرایکهاستافرادوفردفکرنتیجهاختراع
فن،،حرفهیکدررامشکلیوکندارائهراخاصایفرآورده
.نمایدحلهاآنمانندوصنعتفناوری،

9



تفاوت اختراع و پتنت

(اختراع 
()گواهینامه ثبت اختراع 

حق اختراع= پتنت 

.به مالک آن حق انحصاری می دهد()اختراع ثبت شده 
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گواهی ثبت اختراع
11

افشای دستاورد برای جامعه

حق انحصار برای مدت محدود

 و نه فراتر از آن استچهارچوب ادعانامه اختراع حق انحصاری در.
 سال از تاریخ ثبت 20یک اختراع برای نهایتا ساخت، استفاده و فروش این حق انحصاری برای

.  می باشداظهارنامه 



patents

حق انحصاری 
حمایت از اختراع 

Aبرای کشور 

هیچ انحصاری وجود 

: ندارد برای

ساخت محصول1)

استفاده کردن2)

فروختن3)

صادر کردن به 4)

کشور الف

ثبت اختراع5)

حق انحصاری
12



الزم برای ثبت اختراعشرایط 

(Novelty)جد ید بودن -1
( Inventive step)گام ابتکاری -2

(  Applicable use industry)صنعتیکاربرد -3
(Sufficiency of Disclosure)افشای کافی -4
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(Novelty)جد ید بودن 

به های در تفسیر آن، گفته می شود که جن. نوآوری یا تازگی، به معنی عدم وجود آن در دانش پیشین است•

حتی یک درخواست ثبت اختراع، نباید در هیچ نوعی از دانش بشری، اعم از مقاله، پتنت، کتاب، محصول و

.یک دانش عمومی در یک منطقه جغرافیایی، آمده باشد

.افشا توسط خود مخترع هم مانع نوآوری است•

.افشا اگر محدود به نوشتن مطلبی با ذغال بر روی دیوار هم بشود، باعث عدم نوآوری است•
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برای حفظ نوآوری)مهلت ارفاقی 

ه آمریکا، در برخی از کشورها از جملدر صورتی که نتایج تحقیقات قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه افشا شده باشد، 
ه شده برای مخترعین به عنوان مهلت ارفاقی در نظر گرفتشش تا دوازده ماههکانادا، استرالیا، ایران و ژاپن مهلت 

.است

.در کشور ایران، مهلت ارفاقی برای افشا اختراع قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه شش ماه است
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(Inventive step)گام ابتکاری 

نت خواهد بر اساس الزام غیر بدیهی بودن یا گام ابتکاری، یک اختراع زمانی قابل پت•

دی در بود که دارای ابتکار کافی باشد، به طوری که از نظر یک فرد دارای مهارت عا

ین آن حوزه فنی، این دستاورد، حاصل در کنار هم قرار گرفتن بدیهی دانش پیش

.نباشد

اً چیزی یعنی دقیق)توجه داشت بر خالف الزام نوآوری که نسبتاً عینی است باید •

ین راستا در هم. ، الزام غیر بدیهی بودن نسبتاً ذهنی است(پیشتر بوده است یا خیر

ه است که، تعداد کمی از درخواست های ثبت اختراع، مستقیماً به دلیل مسئل

هی بودن نوآوری مردود می شوند در حالیکه دلیل رد اکثر آنها، مربوط به مسئله بدی

.است

16



(Inventive step)گام ابتکاری 

ه را ترکیب دو ماده ای که از قبل وجود داشته، در صورتی دارای گام ابتکاری است که مشکلی را که در موارد مشابه وجود داشت•
تکاری در غیر این صورت ترکیب دو یا چند ماده که همگی از قبل وجود داشته اند، بدیهی بوده و فاقد گام اب. برطرف کرده باشد

..است

:مثال•

17
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(الزام سودمندی) کاربرد صنعتی 

نها تسودمندی براین است که الزام کاربرد پذیری صنعتی یا اساس •

ت، ساخته اختراعاتی که مستعد کاربرد صنعتی بوده و بتواند در یک صنع

. دشده یا مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت پتنت شدن را دارا می باش

که اساس این الزام، دستگاه های خیالی و نظری و همچنین ابداعاتیبر •

.اشندبه رفاه جامعه آسیب می رسانند، قابلیت پتنت شدن را دارا نمی ب
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الزام افشای کامل

دعاهای بر اساس این الزام، مخترع بایستی تمام اطالعات مورد نیاز مربوط به ا. و ذات اختراع، افشا استماهیت •

ی هدف از این الزام جلوگیری از نگارش ادعاهای بزرگتر از دستاورد واقع. خود را به صورت کامل افشا نماید

.مخترع است
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الزام اختراع واحد

ماید و اساس این الزام، مخترع در قالب یک تقاضانامه اختراع تنها برای ثبت یک موضوع می تواند اقدام نبر •
.ارائه چند موضوع اختراع در قالب یک تقاضانامه، مجاز نمی باشد
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)تقدمالزام حق  )

کنوانسیون پاریس به مخترعان اجازه می دهد اختراعی را که در یک کشور عضو ثبت 

کرده اند، در کشورهای دیگر نیز ثبت کنند و از تاریخ اظهارنامه در کشور مبدا، مورد 

می گویند و تاریخ حق تقدمبه تاریخ ثبت اظهارنامه در کشور مبدا،. حمایت قرار گیرند

.ماه زمان دارد تا اظهارنامه را در کشورهای هدف ثبت کند۱۲مخترع از این تاریخ 

21
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موارد خارج از حیطه حمایت از اختراع
22

نظریه های  علمی کشفیات آثار هنری

تئوری و روش های 
ریاضی

روش های تجاری
روش های تشخیص و 

بدون )درمان بیماری 
(استفاده از ابراز

منابع ژنتیک و اجزای 
تشکیل دهنده و 

فرآیندهای بیولوژیک
خالف موازین شرعی

طرح ها، قواعد و روش 
های اجرای فعالیت های 

ذهنی
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PATENT 
SPECIFICATION

PUBLIC

INVENTOR

EXCLUSIVE
RIGHT

USEFUL ARTS

ادعاها

شرح اختراع

قسمت فنی

قسمت حقوقی

برگه اختراعاجزای 

www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 
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26

Internationally agreed Numbers for the Identification 

of (bibliographic) Data Or INID Codes.



27

INID Codes (WIPO Standard ST.9)

Internationally agreed Numbers

for the Identification of

(bibliographic) Data  شوند،میاستفادهپتنتسنداطالعاتنوعتشخیصبرایکدهااین

فرانسوی،ژاپنیچینی،می تواندکهپتنتزبانبهتسلطبدونحتی

.دادتشخیصراشدهارائهاطالعاتمی توانباشد،...و
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 ًامامی شد،استفادهمبهموکلیعنوان هایقبال

.استشدهبابواضح ترعناوینازاستفادهکم کم

درکبهکمکیاختراع،عنوانپتنت،خواندندر

.ندارداهمیتیونمی کنداختراع

اختراععنوان

کشوروشهرنامهمراهبهمخترعینتماماسامی

درمخترعینکاملآدرسگاهیوسکونتمحل

.می شودذکربخشاین

مخترعیناسامی

ازغیرفردییاوشرکتیکپتنتمالکاگر

.دمی گیرقراراشارهمورداینجادرباشد،مخترعین

پتنتمالک
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پتنتشماره

بهشدهدادهاختصاصشمارهUtility Patentsپیشوندیهیچ

.ندارد

بهمربوطشمارهDesign PatentsحرفباDمی شودشروع.

بهمربوطشمارهPlant PatentباPPیاPltمی شودشروع.
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:نکته

شده،أییدتهایپتنتبهبسیارایکنندهگمراهصورتبهاختراعثبتهایتقاضانامهانتشارشکل

پتنتایهتقاضانامهشماره.استمتفاوتهمبابسیارسنددواینماهیتکهصورتیدر.استشبیه

شده،اعطاپتنتشمارهکهصورتیدرشود،میشروعانتشارسالشمارهباکهاسترقم۱۱عموماً

.کرددقتموضوعبهبایدآنبررسیهنگامدلیلهمینبه.استرقم7معموالً
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اراختیدرشدهاعطاپتنتسندآندرکهتاریخی

دراستممکنپتنتاعطای.استگرفتهقرارعموم

.باشدشدهدادهرویآنازقبلیاوروزهمین

پتنتتاریخ

اختیاردرپتنتتقاضانامهسندآندرکهتاریخی

.استگرفتهقرارعموم

پتنتتقاضانامهانتشارتاریخ
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33

.دمی باشپتنتبین المللیطبقه بندیبهمربوط(51)کد

یطبقه بندجستجو،انجامدرسهولتبرایپتنت ها،تمامی

.می شوند

ادهاستفبین المللیطبقه بندیازاختراعثبتاداراتاکثر

.اشدمی باختراععملکرددسته بندیمبنایآندرکهمی کنند
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معموالً وشودتهیهکلمه۱50ازکمتردربایدمعموالً چکیده

بیانادعاهابهنسبتگسترده تریعباراتبااختراعآندر

.می شود

دانشباحاضراختراعتمایزوجهبهچکیدهدروکالبرخی

.می پردازندهمقبلی
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Representative 

Drawing

انعنوبهرایکشمارهتصویرکنندهبرسیمعموالً 

انتخابمی شود،منتشراولصفحهدرکهتصویری

کاراینبرایرادیگریتصویراستممکناما.می کند

.دهدتشخیصمناسب



37

آوردهاختراعازخالصه ایقسمتایندر

.می باشدادعاموردکهبخشییعنیمی شود

 ًهبادعاهاگسترده ترینقسمت،ایندرمعموال

.می شوندبیاندیگرزبانی

بهیزنرااختراعمختلفپیکربندی هایمی توان

.کردذکرقسمتایندرخالصهصورت
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محدود کردن ادعای مستقل با اضافه کردن یک جزء جدید
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محدود کردن ادعای مستقل با اضافه کردن یک جزء جدید



40معرفی سایت مرکز مالکیت معنوی



ن



ساخت پروفایل



ساخت پروفایل

http://iripo.ssaa.ir/



ساخت پروفایل

http://ipm.ssaa.ir/



ساخت پروفایل



ساخت پروفایل



ساخت پروفایل



ساخت پروفایل



ساخت پروفایل



ساخت پروفایل



ساخت پروفایل
تایید حساب کاربری

مراجعه حضوری به دفترخانه اسناد رسمی

پرداخت هزینه. 1

نسخه چاپی اقرارنامه. 2

اصل مدارک بارگزاری شده . 3

فعال "بعد از تائید مدارک ماهوی در دفترخانه از طریق لینک 

با ثبت اطالعات زیر، حساب کاربری خود را "سازی حساب کاربری

.فعال کنید

کد شناسایی سامانه مالکیت معنوی

شناسه یکتا سند گواهی امضا

تاریخ ثبت سند گواهی امضا

رمز تصدیق سند گواهی امضا



راهنمای ثبت اختراع         

 مراجعه بهhttp://ipm.ssaa.ir

ثبت اظهارنامه اختراع



راهنمای ثبت اختراع 



پس از ثبت اظهارنامه در سایت  

.پس از ثبت اظهارنامه باشید منتظر دریافت پیام کوتاه-1

بررسی مقدماتی-2
عدم تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه و ضرروت اصالح و تکمیل(الف
تکمیل بودن( ب 

اظهارنامه و ماهوی ابتدایی اظهارنامه و ضمائم آن از نظر شکلی و بررسی -
ضمائم آن اعم از توصیف و ادعا و خالصه و نقشه

(مهلتدرخواست یکبار تمدید ، روزه30موعد)نقص اخطار رفع صدور -



رفع نقص   



رفع نقص 



ت قابلی)در صورت اختراع پذیری 
( ثبت اختراع

جستجوی اختراعات مشابه

متقاضی بصورت مستدل 
جدید بودن و گامهای ابتکاری 

و مزایای اختراع خود را 
نسبت به اختراعات پیشین 
بیان نماید واین مقایسه مورد

قبول کارشناس قرار گیرد

آئین نامه 28مطابق ماده
ارسال به مراجع استعالم 

ذیصالح

در صورت شبیه بودن اختراع 
با اختراعات قبلی مطابق بند 

ثبت قانون4ه ماده 
اختراعات وعالئم تجاری 

1386مصوب...و

اخطار رد اختراع 



مراحل داوری اختراعات مرجع استعالم دانشگاه علوم پزشکی 
ایران



فلوچارت داوری اختراعات   



نمونه گواهی نامه ثبت 
اختراع



همراهتان هستیم

021-86702567

http://patent.iums.ac.ir

https://www.aparat.com/Patent_IUMS

Patent@iums.ac.ir
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به پایان آمد این دفتر
حکایت همچنان باقی ست


