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جستجوی پیشرفته
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(CPC Codes)جستجو به وسیله طبقه بندی پتنت ها 

کلمات یا عبارات کلیدی
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کدها   CPCکلیدواژه ها و جستجو از طریق 



کدها   CPCکلیدواژه ها و جستجو از طریق 



ونحوه استفاده از کدهای طبقه بندی در جستج



کدها  CPCجستجو از طریق نمادها و 



کدها  CPCجستجو از طریق نمادها و 



:CPCطبقه بندی 

کلمات یا عبارات کلیدی

“ Concept Search ”
امکان آماده سازی آفالین

:اصول جستجو
کد با بیشترین ارتباط به موضوع CPCیافتن مناسبترین •
کپی برداری از کد و افزودن آن در بخش جستجوی پیشرفته•
بهبود جستجو با استفاده از کلیدواژه ها•
استفاده از عبارات دیگر و اختصاصی نمودن جستجو•



مسیریابی جستجو از طریق مجموعه ای از اطالعات به هم پیوسته

ه کنید  توانید برای بازگشت به صفحه قبل استفادهمیشه می  Backدکمهاز 
!  جستجونه برای اصالح و بهسازی 



ادامه مسیریابی جستجو



ذخیره و دانلود اطالعات پتنت



ذخیره و دانلود اطالعات پتنت ها



ذخیره و دانلود اطالعات پتنت ها



ذخیره و دانلود اطالعات پتنت ها



ذخیره و دانلود اطالعات پتنت ها



انتشار اطالعات حاصل از جستجو



انتشار اطالعات حاصل از جستجو



تنظیمات



جستجوی پیشینه



-Popفعال سازی نمایش  Up وهاHighlight ها



.بیابیدEspacenetرا در   EP6000000پتنت متعلق به

عنوان پتنت چیست؟

چه تعداد پتنت هم خانواده دارد؟

1تمرین 



2تمرین 

Smartبخشازتوانمیچگونه Searchیافتنبرای
نمود؟استفادهذیلاطالعاتباپتنتی

یحوزهدرپتنتیTurbine for sewage aeration

REGENT Jاختراعمالکیامخترععنوانبه
1970درانتشاریافته



Albert Einstein وLeo Szilardدوست و همکار بودند.Einsteine

(photoelectric)، فوتوالکتریک relativity))به خاطر نظریاتش در حوزه نسبیت
. شناخته شده است( kinetic theory)تئوری کینتیک و

Szilard حوزهیک فیزیکدان تجربی بود که در :
(nuclear chain reactions)ای هسته واکنش های 

(electron microscope)میکروسکوپ الکترونی 
(linear accelerator)شتاب دهنده های خطی

. کار می کردcyclotronو
Einstein وSzilard با همکاری یکدیگر روی اختراعی در حوزه ای به کلی متفااوت

.  کارکردند
حوزه این اختراع چه بود؟

3تمرین 



ثبت اختراع در سازمان ثبت اختراعات اروپا
روش های دسترسی

راه های جستجو
لیست نتایج

نمایش اطالعات
نظارت برفایل های جدید با فعال نمودن گزینه هشدار

THE European Patent Register



THE European Patent Register

:دسترسی آنالین و رایگان به 
ی و اطالعات حقوقی و وضعیت ثبت اختراعات مرتبط با اظهارنامه های اروپای

در فاز بررسی در اداره ثبت اختراعات اروپاPCTهمچنین اظهارنامه های 
دسترسی ایمن و امکان استفاده در تمامی زمانها
قابلیت دسترسی به اطالعات پتنت پس از انتشار اظهارنامه

https://www.epo.org/searching-for-p
atents/legal/register.html#tab-1

https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register.html#tab-1


European Patent Registerسایر ویژگی های 

ک های امکان دسترسی به اطالعات حقوقی پتنت ها در مرحله پیش از گرنت یا فاز ملی از طریق لین
ارتباطی مستقیم با تعدادی ازدفاتر ملی ثبت شده در سایت 

 امکان دسترسی به مکاتبات بینEPOو متقاضی ثبت اختراع
 امکان دسترسی مستقیم بهSIPO, KIPO, JPO وUS 

دسترسی مستقیم به احکام درخواست بررسی مجدد
دامکان مشاهده نظرات اشخاص ثالث که می توانند بدون احراز هویت در مورد نوآوری اختراع نظردهن.

 اتصال به منابع اطالعاتی((Espacenet, Publication Server

امکان پیگیری روند بررسی اظهارنامه در مراحل مختلف



https://www.epo.org/register

https://www.epo.org/
http://register.epo.org/


Quick search 



Advanced search (I) 



Advanced search (II)



Smart search



Smart search field identifiers (I)



Smart search field identifiers (II)



لیست نتایج



About this file



Legal status



Event history

نمایش رویدادها از زمان ثبت اظهارنامه 



Citations

اره ثبت که در جستجوی پیشینه اختراع توسط ادمرتبط نمایش فهرستی از اسناد 
.اختراعات اروپا یا خود متقاضی ذکر شده است



Patent family
.که حداقل یک پیشینه دارنداختراعی اسناد ثبت 

.ارندکه همه پیشینه ها را به طور اشتراکی داختراعی اسناد ثبت 



All documents = online file inspection



:نظارت بر پرونده ها از طریق گزینه هشدار 

 پرونده1000کنترل هرگونه تغییر در محتوای اطالعات تا بیش از
 مخاطب، در صورت بروز هرگونه تغییر 5ارسال ایمیل اطالع رسانی به بیش از

در وضعیت اظهارنامه موردنظر
کاربران می توانند انتخاب کنند که:

.کدام نوع تغییرات اطالع رسانی شود•
.محتوای پیام  های اطالع رسانی را به دلخواه خود تغییر دهند•

.لیست اسناد را ارسال یا ذخیره کنند•



داردسترسی به گزینه هش

محیطی امن، رایگان و با امکان دسترسی از طریق نام کاربری و رمز عبور



نحوهنحوه ایجاد حساب کاربری و دسترسی به بخش هشدار



"Register Alert logged in"نحوه تغییر رمز عبور از طریق 



نحوه نظارت بر اظهارنامه های اختراع

باید وارد سیستم شوید

بررسی شده-سبز

بررسی نشده-سیاه



دارنحوه کار با پرونده های اختراع منتخب در بخش هش



تنظیمات هشدار



اطالع از هرگونه تغییر رویداد



کمک رسانی آنالین به کاربران سایت

 Quick help

 Help files

 Interactive assistant

 support@epo.org


