
شکیکارگاه آموزشی مالکیت فکری با تاکید بر اختراعات حوزه پز
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کلیات و تاریخچه حقوق مالکیت فکری قلمرو و حوزه شمول

تعاریف و شرح انواع مصادیق مالکیت فکری

(موارد قابل ثبت و غیر قابل ثبت)ثبت اختراع 

اطالعات پتنت ها و پتنت خوانی

جستجوی احتراعات در پایگاه داده ها

اختراعات در حوزه زیستی و سالمت

فرآیند ثبت اختراع
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منابع انسانی اد منبع ایج
ثروت

اندازه اقتصاد راننیروی پیش انقالب دوره

نیرویکارگر،
کار

زمین اقتصاد کوچک نیروی کار کشاورزی قبل از قرن 
هجدهم

کارکنان عادی زغال، 
منابع 
طبیعی

اقتصاد منطقه
ای

موتور بخار اوایل انقالب
صنعتی

فرن هجدهم و 
نوزدهم

کارکنان حرفه
ای

ع نفت، منب
انرژی

اقتصاد محلی موتور 
الکتریکی

دومین انقالب
صنعتی

قرن نوزدهم و 
بیستم

کارکنان دانش دانش اقتصاد جهانی موتور
اطالعات

ب سومین انقال
صنعتی

و قرن بیستم
مبیست و یک
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 خلق(Creation)

 نوآوری(Innovation)

 تجاری سازی (Commercialization)

 حفاظت(Protection)

 اعمال حق (Enforcement)
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نطام پتنت     دیروز     و      امروز
Senate of Venice, 1474

"Any person in this city who makes any new and ingenious

contrivance, not made heretofore in our dominion, shall,

as soon as it is perfected so that it can be used and

exercised, give notice of the same to our State Judicial

Office, it being forbidden up to 10 years for any other

person in any territory of ours to make a contrivance in the

form and resemblance thereof".

Today:

• New to the world 

• Up to 20 years of protection

• Publication

• Incentive to innovate 

and to share knowledge 
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فکرىمالکیتوهاداراییازالمللیبینحمایتبهنیازاحساس

وراعاتاختالمللیبیننمایشگاهدرشرکتازخارجیدهندگانارایهامتناع

برداریبهرهوسرقتازترسعلتبه،1873سالدروینشهردرابداعات

کشورهادیگردرشاناندیشهوفکرازتجاری

هبکمکجهتالمللی،بینعهدنامهاولینانعقادپاریس،در1883سال

کشورهادیگردرشانذهنیهایخالقیتازحمایتدرکشوریکمردم
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دارایی های پولی:

.پول، اعتبار، وام و غیره

دارایی های فیزیکی:

.و غیرهموجودی انبار زمین، ساختمان، کاال، 

دارایی های فکری :

العات فنی، بانک اطهمچون دانش نوع دارایی غیرفیزیکی دیگر هر 

.و غیرهتجاری، ایده ها، طرح های صنعتی 
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فکریدارایی(Intellectual Property)خلقبهاشاره

انهنشها،طرحادبی،وهنریکارهایاختراعات،قبیلازفکری،آثار

قرارتجاریبرداریبهرهموردمیتوانندکهداردتصاویریوهانامها،

(WIPOازبرگرفتهتعریف).گیرند

ارقرحفاظتوحمایتموردمختلفهایقانونتوسطفکریدارایی

ریبردابهرهتاسازندمیقادرراآثاراینمالکامراینوگیردمی

.باشندداشتهاندکردهخلقآنچهازاعتبارییاتجاری
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پتنت به عنوان یک قرارداد اجتماعی
ایجادحقوق مالکیت فکری در حقیقت 

.است( جامعه)تعادلی بین حقوق نوآور و عموم مردم 

درخواست پتنت
جامعه
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نقش نظام مالکیت فکری
براینظام مالکیت فکری با هدف پرورش و ایجاد محیطی 

.و نوآوری ایجاد شده استرشد و توسعه خالقیت 

 تشویق نوآوری های فناورانه

تشویق رقابت و سرمایه گذاری در فناوری

تامین اطالعات از آخرین توسعه های فناورانه

ارتقا و بهبود انتقال فناوری



رقبا
نهابهره گیری از تالش های فناورانه  آ

نوآوران
سرمایه گذاری در توسعه محصوالت  

جدید

فشار زیاد
ممکن است نوآور را از عرصه

کسب و کار بیرون براند

سواری رایگان از خالقیت و 
نوآوری نوآور اصلی

را ممکن است عین محصول یا مشابه آن
.با قیمت پائین عرضه کند

12

نظام مالکیت فکری
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مالکیت فکری یک نظام است

ابزاری برای توسعه پایدار و همه جانبه

وجود ابزار کارآمد

لزوم هماهنگی و همسویی تمام اجزا

سیاستگذاری در تمام زمینه های حقوقی، 

.شدهماهنگ و همسو با... اقتصادی، مدیریتی و 

مالکیت فکری یک ابزار است
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 Copy)حقوق آثار ادبی و هنری 

Right)

(: ادبی)آثار نوشتاری •

داستان، شعر، مقاله،  

،  نمایشنامه، فیلم، ترجمه

اقتباس، موسیقی

طرح، نقاشی،  : آثار هنری•

عکس، مجسمه، معماری

نرم افزار های رایانه ای،  •

پایگاه داده ها

اجرای آثار ادبی و هنری•

تهیه و نشر آثار•

 Industrial)حقوق مالکیت صنعتی 

Property)

اسرار تجاری و علمی  •

(Trade & Know-How 

Secrets)

حق انحصاری اختراع  •

(Patent For 

Inventions)

طرح های صنعتی  •

(Industrial Designs)

 Marks)عالئم و نشانه ها •

& Indications)

ریحقوق مربوط به سایر دارائیهای فک

و دانش سنتی، فلکلور•

منابع ژنتیك

آدرس های اینترنتی•

مدار های مجتمع •

الکترونیك

نام اشخاص معروف•

نشانه های جغرافیایی•
(Geographical 

Indication)



کپی رایت
نرم افزارها
دفترچه راهنما
زنگ های تماس
تون آغازین
تصاویر

ترکیبی از دارائی های فکری–یك محصول 

طرح صنعتی
شکل کلی گوشی
شکل قرارگیری دکمه ها
مکان و شکل صفحه

15

اسرار تجاری
 برخی از شقوق دانش فنی در داخل

ی شرکت نگه داشته می شود و افشا نم
شود

عالمت تجاری
نوکیا
 208محصول مدل
تون آغازین گوشی

پتنت و مدل های مصرفی
فرآیندهای فرآوری داده ها
سیستم عملیاتی
عملکرد های مرتبط با کاربر و ظاهر گوشی
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یک محصول

پتنت

اسرار  

تجاری

نام 

تجاری

طرح 

صنعتی

دامنه  

یاینترنت

کپی  

رایت



اسرار تجاری چیست؟

اطالعاتی که

نیستدر دامنه اطالعات عمومی نیست و به راحتی قابل شناسایی و کشف

 ای اینکه  بر( بالفعل یا بالقوه)دارای ارزش کسب و کار، تجاری یا اقتصادی

اطالعات در دسترس عموم نیست

به دالیل منطقی و تجاری ارزش حفط اطالعات وجود دارد

عمر نامحدود، این اطالعات در حیطه دانش عمومی قرار نخواهند گرفت

41



COCA-COLA

LISTERINE (LAMBERT 

PHARMACEUTICALS. (NOW PFIZER) )

MCDONALD’S BIG MAC 

SPECIAL SAUCE

NEW YORK TIMES 

BESTSELLER LIST

KENTUCKY FRIED CHICKEN



ابزار حمایت

:قرارداد

 محدود کننده در قراردادهایبندهای

کاری

قراردادهای عدم افشاء

:عملیات 

دسترسی محدود به اطالعات

رمزگذاری داده ها

نظارت بر ورود به تاسیسات

43
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اختراع(Invention):یاارائهراکاریانجامجدیدراهکهفرآیندییامحصول

.می کندپیشنهادخاصمشکلیبرایراجدیدیفنیحلراه

اختراعثبتگواهی(Patent):(جهانیسازمانتعریفاساسبر

راساسبوبودهاختراعیککنندهتوصیفکهاستسندیپتنت،(فکریمالکیت

چندازابتنیبهمنطقه ایادارهیکتوسطیا)دولتیادارهیکبوسیلهمتقاضیدرخواست

وروشوفاستفادهتولید،)برداریبهرهاختیاروقانونیحمایتومی شودصادر(کشور

20معموالً)خاصیزمانیمحدودهدرآنصاحببهرااختراعیک(وارداتازجلوگیری

.می نمایداعطا(سال
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خترعم(Inventor):جدید،روشیککهمی گردداطالقفردیبهمخترع

.دکنخلقرامفیدآالتابزاردیگریاومحصولیکازجدیدیشکلیاوسیله

مالك(Applicant, Assignee):متحده،ایاالتدرپتنت،قوانیندر

تنتپقابلابداعیکادعاهایدرکهمی گردداطالقافرادییافردبهاختراعمالک

.داشته باشدسهمی

اروپاپتنتکنوانسیونمانندقانونیساختار هایبرخیدر(EPC)مشخصتعریفآنقضاییرویهو

اروپاهاتحادیکشور هایخوددراستممکنحتیمخترعتعریف.آورده نشده استمخترعازصریحیو

قانوندرلیاصضوابطازیکیعنوانبهمخترعکلبه طور.باشدمتفاوتدیگرکشوربهکشوریکاز

.نیستاروپاپتنت

مخترع(Inventor)مالکحالیکهدرشودمیمترتباوبهمعنویحقوقکهاستکسی

(Applicant, Assignee)شودمیمترتباوبرمادیحقوقکهاستکسی.
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می کندتامینآندارندهبرایرااختراعازقانونیحمایتپتنت.

اعطاعموم،برایاختراعجزئیاتافشایازایدرومحدودجغرافیایومدتبرایحمایتاین

.می گردد

ورتصبهپتنتدارندهاجازهبدوننمی توانرااختراعموردکهاستمعنااینبهپتنتحمایت

.رساندفروشبهونمودتوزیعیااستفادهکرد،تولیدتجاری

مقابلدربیسل).می داردبازآنتولیدازرادیگرانبلکهنیست،اختراعیمحصولتولیدمجوزپتنت

(ایجابی

بهیلنبرایهزینهووقتصرفباکهقانونیاستوسیله ایبلکهنیست،هدفخوداختراعثبت

.می شودانجاماقتصادیوتجاریاهداف

بایدتنتپامتیازدارندهبلکهنیست،آنخودبه خوداعمالمعنایبهدولتسویازپتنتحقاعطای

.دهدانجامرامقتضیاقداماتومتوجه شدهراخودحقوقبهتعدیهرگونه
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معروفنوآورانهومدتکوتاه،کوچكاختراعیااختراعومصرفیمدلهای-1
است

هایمدلبعنوانموجودمحصوالتکوچكتغییراتیاجزییهایاختراع-2
.هستندحمایتقابلمصرفیهایشکلبرخی

راعاتاختازترسادهوترسریعکلیبطورمصرفیمدلهایثبتتشریفات-3
.هستند

ایبرمقررهایهزینهازکمترکلیبطوراعتبارتمدیدوتحصیلهزینه-4
.هستنداختراعات

استاختراعاتازترکوتاهمعموالمصرفیمدلهایاعتبارمدتحداکثر-5
فناوریازخاصرشتهبهکشورهابرخیدراستممکنمصرفیمدلهای-6

.هافرآیندنهشوندثبتمحصوالتبرایفقطوباشندمحدود
استنممکشدهثبتمصرفیمدلیامصرفیمدلیكثبتتقاضانامهمعموال-7

.شودتبدیلاختراعثبتعادیتقاضانامهبهکه
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• (Direct Use)مستقیم 

• (Indirect Use)غیر مستقیم 

15ماده )بهره برداری ارادی 

(تریپس28و ماده 86قانون 

Voluntary Use

• (Compulsory Licensing)پروانه اجباری

• (Ex-Office License)بهره برداری حاکمیتی

بهره برداری غیر ارادی 

Non-Voluntary Use

• (86قانون 16ماده )سال مقطوع 20

• (تریپس33ماده )سال 20حداقل 
مدت حمایت از اختراع
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(محصول صنعتی )بهره برداری از فرآورده : اول

از  فروش واستفاده–عرضه برای  فروش –ساخت صادرات وواردات :  مشتمل بر

فرآورده  

فرآیندبهره برداری از : دوم

هایی  انجام هر یك از موارد فوق در خصوص کاال-استفاده از فرایند: مشتمل بر 

که مستقیما از طریق فرایند به دست می آیند  
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.حقوق ناشی ازگواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی شود: بندج *

یران  بهره برداری از کاالهایی که توسط مالك اختراع یابا توافق اودر بازار ا-1

.عرضه می شود

ادفا  که بطورموقت یاتص.... استفاده از وسایل موضوع اختراع درهواپیما و -2

.وارد حریم هوایی ،مرزهای زمینی یا آبهای شور می شود

بهره برداری بااهداف آزمایش  -3

اع  بهره برداری توسط شخص که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختر-4

.،یادرصورت درخواست حق تقدم 



جدیدفرآورده(New Product)

جدیدفرآیند(New process)

جدیدکاربرد(New Application){نیستثبتقابلایرانقانوندر}



(استموجودطبیعتدرقبلازکهمواردی):کشفیات

علمینظریه های

ریاضیروش های

(...وبازیذهنی،فعالیتتجارت،انجامروشمثل)روش هاوقواعد

(مدیریتینرم افزار هایمثل)فنیاثرفاقدرایانه اینرم افزار

دامیاانساندربیماریمعالجهیاتشخیصروش

. شودنمیمزبورروشهایدراستفادهموردواختراعتعریفبامنطبقفرآورده هایشاملبنداین

آنهاایجادروشیاجانورییاگیاهیگونه های

نمودثبتگیاهخاصپتنتیاکوچکاختراععنوانتحتراگیاهیگونه هایمی توانامریکادر.

معاهدهتحتراگیاهیگونه هایمی تواناروپاییکشور هایازبرخیوانگلیسدرUPOVکردثبت.

باشدحسنهاخالقیاعمومینظممخلآنتجاریاستفادهکهاختراعی.



حوزه شمول اختراعات

برای اینکه یک اختراع قابل ثبت و حمایت باشد
 غیر قابل دسترس برای عموم مردم در هر )جدید در همه دنیا

(کجای دنیا
 (غیر بدیهی)ابتکاری
قابلیت کاربرد صنعتی

وهاروشکار،وکسبهایمدلبرایپتنتکشورهابسیاریدر
رویجراحیوتشخیصیدرمانی،هایروشبراییابازیقواعد

القاخیاعمومینظممخالفاختراعاتبراییاحیوانیاانسانبدن
حیوانیوگیاهیهایگونهبراییا

.یکنندپتنت از اختراعات فنی حمایت می کند که مسائل فنی را حل م امحصوالت، تجهیزات و سیستم ه

افرآیندها و کاربردهروییترکیبات شیمیایی و دا



صنعتی  قابلیت کاربرد 
(Industrial 

Applicability)

 د در استفاده عملی و تولیقابلیت

صنعت

  اگر اختراع یک فرآورده یا

بخشی از آن است، باید ساخت  

.آن در صنعت میسر باشد

  اگر اختراع یک فرآیند یا

بخشی از آن است، باید انجام  

آن و استفاده از آن در عمل 

.میسر باشد

  توجیه اقتصادی جزء شرایط

سازی  اختراع نیست، تنها پیاده

.در صنعت کافیست

 Inventive)گام ابتکاری 

Step)

توجهقابلارتقاء

بدیهیغیر

توجهقابلمزیت

مشکلحل

سادهحلیراه

غیر بدیهی )گام ابتکاری 

-Inventive Step (Non(:بودن

Obviousness)not obvious 

to a person skilled in the 

art

(Novelty)جدید بودن 

 سابقه در دانش و زمینه فنیبدون

 Not in Prior ArtorState of)قبلی 

Art)

 نسبی(Relative)

 محلی(Local)

 مطلق(Absolute)

 مخلوط(Mixed)

Systems

 اولویت با تشکیل پرونده(First to 

File)

 اولویت با اختراع(First to Invent)

 اولویت با انتشار(First to Publish)

Grace Period31



32

کافیافشاء(Sufficiency of Disclosure)

جزئیاتافشایقبالدرامتیازحق

ماهرشخصتوسطپیاده سازی(Skill in Art)

عملیمثالیکحداقل(Embodiment)

شفافیت(Clarity)

بودنواحد(Unity)



یک اختراع کی جدید است؟
زمانیکه در دانش پیشین نباشد
دانش پیشین= 

باشدهر آنچه قبل از فایلینگ در حیطه دانش عمومی و قابل دسترس

12

اختراع خود را تا زمان 

اریدفایلینگ محرمانه نگه د

(State of Art) دانش پیشین 

درخواست پتنت

سال

2016 2017 20182015201420132012

تاریخ فایلینگ



بایدها و نبایدهای حفاظت از اختراع

:نبایدها
قاله،مخالصهپوستر،شفاهی،ارائهخبر،مقاله،فایلینگازقبل•

نکنیدمنتشروبالگیپستیاسخنرانی

فروشیدنفایلینگازقبلراهستشمااختراعحاویکهمحصولیهیچ•

:بایدها
(NDA)نمائیدامضامحرمانگیقراردادکسیبرایافشازمان•

باشیدکارابتدایهمانازتخصصیهایمشاورهدنبالبه•

.کنیدفایلدیگریکسهرازقبل•



ارزیابی جدید بودن
Claim: A pouring vessel comprising

(a) a compartment for liquids (1),

(b) a handle (2),

(c) a lid, and

(d) two spouts (5) extending from the compartment (1),

(e) whereby the tops of the two spouts are arranged at the same height.

S
ta

g
e
 1

: 
P

ri
o
r 

a
rt

The prior art 

search revealed 

the following 

documents:

Document D1:

A teapot with 

one spout.

Document D3:

A filter handle 

with two spouts 

to be used with 

a coffee-maker.

Document D2:

High efficiency distributor for fertilizer. 

Each rod has several nozzles for 

spraying liquid.

Document D4:

An oil and vinegar bottle which 

reveals a second bottle inside. The 

two spouts are cleverly arranged to 

ensure the second bottle never 

drips while the first one is in use. 

15



یک اختراع کی ابتکاری است؟
ه  زمانیکه برای فردی دارای مهارت عادی در آن فن با توجه ب

مستندات موجود بدیهی نباشد

فرد دارای مهارت عادی چه کسی است ؟

فردی با مهارتی در همان حوزه فنی

دارای دسترسی به دانش پیشین

آگاه به دانش فنی عمومی

عتوانمند در فعالیت های روتین فنی و ارزیابی اخترا

این فرد همه چیز را می داند اما تصوری ندارد

14



ارزیابی گام ابتکاری
S

ta
g

e
 2

: 
P

ro
b

le
m

S
ta

g
e

 1

• Determine the closest prior art and common features:

(a) a compartment for liquids

(b) a handle

(c) a lid

(d) one spout

• Differences over D1:

- two spouts instead of one 

- particular arrangement of the spouts

• Drawback of prior art:

- time-consuming

• Advantage/effect of the invention:

- the time needed to fill multiple cups is reduced

• Objective problem to solve:

- how to modify the teapot of D1 

to reduce the time needed to fill multiple cups

37



ارزیابی گام ابتکاری

دارایفردبرایهدفمسئله
:فندرمهارت

تغیرراD1شکلقوریچگونه
کردنپرزمانتاکنیمبهینهودهیم

یابدکاهشفنجاندو

ت؟آیا با توجه به دانش پیشین ادعا بدیهی اس

+
?

S
ta

g
e
 3

: 
S

o
lu

ti
o
n

D1

38
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D3

D2



توصیف

(ادعانامه
نقشه فنی

خالصه

تاریخ تسلیم
اظهارنامه

تاریخ انتشار

متقاضی

مخترع

طبقه بندی فنی

شماره اظهارنامه

یك پتنت چه شکلی است؟



اداره صادر کننده پتنت

نام و آدرس مخترع

 نام و آدرس مالك اختراع(شرکت/ شخص(              )Assignee or Applicant)

تاریخ تشکیل پرونده و تاریخ انتشار

کشور های تحت پوشش حفاظت

ادعا ها



خالصه

 طبقه بندی بین المللی پتنت(IPC or ECLA)

بت به  شرح پتنت، شامل؛ پیشینه و طرح کار های قبلی، مزایای اختراع نس

اختراعات قبلی، شرح کامل اختراع

 (هر کجا که الزم باشد)نقشه ها و مثال ها
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یابیدراه حل ها را در مستندات پتنت می توانید ب

10 %
حفاظت شده

90  %
اطالعات در حیطه  

دانش عمومی

!شما راهکارهای زیادی را اینجا مجانی خواهید یافت

جاهای دیگر
در پتنت ها

سعه رقبا فعالیت های تحقیق و تو
خود را کجا منتشر می کنند؟

اطالعاتی که در متون  % 80تقریبا 
ی  پتنت یافت می شود در هیچ کجا

شده دیگری بااین جزئیات منتشر ن
.است

:دالیل
درخواست رد  یا رها شده است و پتنت بی اعتبار شده است.
هزینه نگهداری ساالنه پرداخت نشده باشد
اختراعات از بین رفته اند
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Major discovery
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ورد نظرآگاهی از فعالیت و تحقیقات مبتکرانه دیگران در زمینه م

 اجتناب از دوباره کاری در موضوع ثبت شده

 کشف ایده های جدید

ال در استخراج وآنالیز گرایشات جدید در حوزه های تخصصی ؛ مث

...حوزه سالمت یا محیط زیست یا داروهای نوترکیب  و

 تایید یا رد کردن قابلیت ثبت یک موضوع(Patenenability)

  اجتناب از نقض پتنت دیگران
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هستیمپیشینهجستجوینیازمندلذاکنیمثبتاختراعیکخواهیممی(Prior Art Search)

یمهستپتنتینقضعدمبرایجستجونیازمندلذا.کنیمتولیدمحصولیکخواهیممی

(Freedom to Operate)

وآورینازاطمینانبرایجستجونیازمندلذا.کنیمکارتحقیقاتیپروژهیکرویخواهیممی

Novelty)هستیم Search)

یابیروندویتکنولوژآیندهبینیپیشبرایبشناسیمحوزهیکدرراتکنولوژیروندخواهیممی

(Technology Trend Search)

دسبتکنولوژی،مذاکراتیاخرید).کنیمگذاریسرمایهفناورانهحوزهیکدرخواهیممی

Patent)(تکنولوژی Life Search)
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 ا، نام  شماره درخواست یا پتنت، تاریخ ه) جستجو بر اساس اطالعات قانونی

...(مخترع یا مالک، عنوان،

 ن و  حوزه اختراع، ادعا ها، کلمات کلیدی مت) جستجو بر اساس اطالعات فنی

...(توصیف 

 ی و ملی طبقه بندی های بین المللی، منطقه ا) جستجو براساس طبقه بندی–

(یافتن پتنت های مرتبط از طقه بندی یک پتنت در دسترس
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ص  تعیین هدف جستجو؛ نتیجه جستجو برای ما چه چیزی را مشخ
خواهد کرد ؟

  جمع آوری اطالعات ضروری
 تعیین وانتخاب داده پایگاه های مناسب
 جستجوتعیین استراتژی
 جستجوانجام
 جستجوارزیابی نتایج حاصل از
 جستجوتفسیر نتایج و در صورت لزوم بهبود استراتژی
 استراتژی جدید جستجو با تکرار
آنالیز نتایج
   گزارش  و ارائه نتایج بدست آمده
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بانک های اطالعاتی اینترنتی مجانی
www.uspto.gov WIPO (PATENTSCOPE® search service)  

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

EPO (esp@cenet) http://ep.espacenet.com/

JPO IPDL http://www.ipdl.inpit.go.jp/

USPTO http://patft.uspto.gov/

Google patents  https://patents.google.com/

National data bases 

http://www.wipo.int/patentscope/en/national_databases.html
بانک های اطالعاتی اینترنتی پولی

www.qpat.com

http://ip.thomsonreuters.com/maketheswitch

لوح های فشرده

http://www.uspto.gov/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://ep.espacenet.com/
http://www.ipdl.inpit.go.jp/
http://patft.uspto.gov/
https://patents.google.com/
http://www.wipo.int/patentscope/en/national_databases.html
http://www.qpat.com/
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Espacenet search service coverage:

 All EP applications from 1978 

 Titles (EN and original) : from 1978 

 Abstracts (EN and original) : from 1978 

 Int. Cl. : from 1978 

 EP Cl. (ECLA) : from 1978 

 Full-text : from 1978
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PATENTSCOPE® search service : 

Coverage

 All PCT applications from 1978 

 Titles (EN and FR) : from 1978 

 Abstracts (EN and FR) : from 1978 

 Int. Cl. : from 1978 

 Full-text : from 1978



 USPTO PatFT/AppFT : Coverage 

 Granted US patents from 1790 (PatFT) 

 Published US applications from 2001 (AppFT) 

 Titles (EN) : from 1976 

 Abstracts (EN) : from 1976 

 Int. Cl. : from 1976 

 US Cl. : from 1790 

 Full-text : from 1976
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Patent lens

55

 Offers full-text search of PCT applications, US patent applications and granted 

patents, and European (EP) granted patents as well as fulltext search 

(excluding claims) of Australian patent applications and granted patents. 

 The following search forms are offered: Number Search; Quick Search; 

Structured Search; Expert

Search; and US Sequence Search



 PatLens also offers a DNA, RNA and Protein Sequence Search which can

be carried out either by patent number and Sequence/Genbank ID or by INPC 

DNA, RNA and Protein. 

 Similarities search of biological sequences can also be carried using the National 

Center for Biotechnology Information’s BLAST software.

 You can share data on The Lens, but you can't download any data.

56 https://www.lens.org/lens/bio

https://www.lens.org/lens/bio
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میزان پوشش مستندات از کشورها ومناطق مختلف

دوره زمانی پوشش مستندات

یر زبان هاقابلیت پوشش دهی یک یا چند زبان مختلف و یا قابلیت ترجمه به سا

گزینه های متنوع برای جستجو

(Keywords search, Classification search, Name search, Dates,… )

فرمت نمایش و امکان آنالیز نتایج







 Dialog http://www.dialog.com/ 

 PatBase http://minesoft.com/patbase.asp 

 Questal http://www.questel.orbit.com/ 

 STN http://www.cas.org/support/stngen/index.html 

 Thomson Innovation www.thomsoninnovation.com 

 Total Patent http://lexisnexis.com/ip/totalpatent/ 

 WIPS http://wipsglobal.com
60



Search by keyword:

Word operators (Boolean operators):  “AND”, 
“ANDNOT” (or simply “NOT”), “OR”, “XOR”, and 
“NEAR” 
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Search by keyword:

 Truncation: By using an operator called a wildcard,

usually an asterisk (*), question mark (?), dollar sign ($),

or percent sign (%)

62



Search by keyword:

 Nesting. Nesting refers to the use of parentheses to organize
search queries in order to resolve potentially confusing search
syntax, for example:

63



Search by keyword:

 Phrases. If you surround a group of words with quotation marks
(«), everything surrounded by those quotation marks will be treated
as a single search term. This allows you to search for a multi-word
phrase rather than specifying each word as a separate term, for
instance:

64
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Search by patent classification:

 IPC system (international patent classification) /   ( 

>70000) 

USPC

ECLA /   ( > 130000)

FI & F-terms (Japan)

CPC (Cooperative patent classification) / ( > 250000)
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Search by patent classification:

 IPC system (international patent classification) /   ( >70000) 

 USPC

 ECLA /   ( > 130000)

 FI & F-terms (Japan)

 CPC (Cooperative patent classification) / ( > 250000)
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 سیستم طبقه بندیCPC توسط دو مجموعهEPO وUSPTO  برای ایجاد یک

اعمال گردید2013هماهنگی بیشتر در طبقه بندی ایجاد و اول ژانویه سال 

هم به صورت معاهدات  . نظام های طبقه بندی مختلفی در دنیا وجود دارد

همکاری و هم بصورت کشوری

ECLA, IPC, USPC, CPC, …..

 9یا 8)این طبقه بندی ها حوزه های علوم و فناوری را در چند گروه اصلی

م بندی می  و سپس به چند بخش و زیر بخش تقسی. طبقه بندی می کنند( گروه

عدد هستند6-4عموما این الیه ها بین . شوند



•

•A61B3/00

•Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes 

(...)(eye inspection using ultrasonic, sonic or infrasonic waves A61B8/10 ; 

devices for treatment of the eyes A61F9/00 ; exercisers for the eyes 

A61H5/00 ; optical systems in general G02B)



Search by number/date ranges: 

An application number

A publication number

A patent number

AND…

Date of filing

Date of publication

Priority date

69



Search by applicant/assignee name or by 

inventor name:

خاص از  پتنت های فرد یا شرکت و یا یک ارگان/ با هدف کسب اطالع از پتنت

اده نموداستراتژی های بخش جستجوی کلید واژه در این قسمت میتوان استف

Misspelling , abbreviations,… 
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داروی اصیل و ژنریک

توسطاصیلپژوهشوتحقیقازحاصلجدیدواصیلداروهای

(پتنتدارای)مبتکرداروسازیشرکتهای

انحصاریتولیدزمانرسیدناتمامبهازپسکهژنریکداروهای

بازارواردرااصلیدارویمشابهدارویهاشرکتایناصلی،داروی

کنندمی

قیمتکنترل

دسترسیافزایش



اختراعاتازمطلقادنیاکشور50ازبیشتریپسنامهموافقتازقبل

هامعرفوواکسنشاملوعامداروازمنظور)نمیکردندحمایتدارویی

(استپاراکلینیکیوآزمایشگاهایتشخیصیهایکیتو

حمایتداروساختجدیدهایفرآیندازفقطهمکشورهابسیاری

هافرآوردهازنهومیکردند

بودسالبیستازکمترداروازحمایتمدتهمکشورهابرخی



TRIPs

سالدرگاتخصوصدراوروگوئهدورمذاکراتپایاندرتریپس
جهانیتجارتسازمانتحتهاینامهموافقتازومصوب1994

.است
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Effective 1 January 1995

Parties 162 (All WTO members(

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade


وضعریفراگیوگستردهبسیارالزاماتومقرراتباراولینبرایتریپس

:نمود

داروییاختراعاتازحمایتنمودناستثناممنوعیت

داروییجدیدفرآوردهازحمایتعدمممنوعیت

داروجملهازاختراعاتهمهازحمایتبرایسالبیستحداقلتعیین

دگان حق عدم دسترسی به هدف تریپس برای ایجاد تعادل منافع دارن: نتیجه 

(تریپس8و 7موارد )و استفاده کنندگان 



(Doha Declaration)اعالمیه دوحه 

کزتمرموضوعاینبرتوسعهحالدرکشورهای

شورهایکمنافعکنندهتامینتریپسکهکردند

2001نوامبر14درلذااستیافتهتوسعه

.گردیددوحهاعالمیهبهمنجرگفتگوها

هایبیانیهازاعالمیه،اینWTOدامنهکهاست

.کندمیترشفافراتریپس

ودتوانمیتریپسمیکنداعالممثالطوربه

بهیدسترسارتقا»هدفتامینراستایدرباید

گرددتفسیر«همهبرایداروها

انعطاف پذیری هایی هم در خود 
( :2005)تریپس اعمال شد 

مجوزهای اجباری
واردات موازی

https://en.wikipedia.org/wiki/Doha_Declaration


اعالمیه دوحه
 In Paragraphs 4 to 6 of the Doha Declaration, governments 

agreed that:

 "4. The TRIPS Agreement does not and should not prevent 

Members from taking measures to protect public health. 

Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS 

Agreement, we affirm that the Agreement can and should be 

interpreted and implemented in a manner supportive of WTO 

Members' right to protect public health and, in particular, to 

promote access to medicines for all.

 In this connection, we reaffirm the right of WTO Members to 

use, to the full, the provisions in the TRIPS Agreement, 

which provide flexibility for this purpose.



اعالمیه دوحه

5. Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in

the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include:

 In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision

of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the

Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles.

 (b) Each Member has the right to grant compulsory Licenses and the freedom to

determine the grounds upon which such licenses are granted.

 (c) Each Member has the right to determine what constitutes a national emergency or other

circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including

those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a

national emergency or other circumstances of extreme urgency.

 (d) The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion

of intellectual property rights is to leave each Member free to establish its own regime

for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment

provisions of Articles 3 and 4.6. We recognize that WTO Members with insufficient or

no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector could face difficulties in

making effective use of compulsory licensing under the TRIPS Agreement. We instruct

the Council for TRIPS to find an expeditious solution to this problem and to report to the

General Council before the end of 2002."



TRIPs : SECTION 5: PATENTS

Article 27 :  Patentable Subject Matter 

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any 

inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they 

are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.5 Subject to 

paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents 

shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of 

invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.

2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their 

territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect order public or 

morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious 

prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the 

exploitation is prohibited by their law. 

3. Members may also exclude from patentability: (a) diagnostic, therapeutic and 

surgical methods for the treatment of humans or animals; (b) plants and animals other 

than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants 

or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members 

shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui 

generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be 

reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.



TRIPs:

Article 30 Exceptions to Rights Conferred

 Members may provide limited exceptions to the exclusive 

rights conferred by a patent, provided that such exceptions 

do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the 

patent and do not unreasonably prejudice the legitimate 

interests of the patent owner, taking account of the legitimate 

interests of third parties. 



TRIPs: SECTION 7: PROTECTION OF 

UNDISCLOSED INFORMATION Article 39

3. Members, when requiring, as a condition of approving the

marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical

products which utilize new chemical entities, the

submission of undisclosed test or other data, the origination

of which involves a considerable effort, shall protect such

data against unfair commercial use. In addition, Members

shall protect such data against disclosure, except where

necessary to protect the public, or unless steps are taken to

ensure that the data are protected against unfair commercial

use
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ها،کنماسترها،مورفها،پلی)شدهشناختههایفرآیندیاموادازجدیداستفاده

(نیستندجودمومادهبهنسبتبیشتریاثربخشیدهندهنشانکهمشتقاتیها،مخلوط

،مادهمانهکهقبلیشدهشناختهترکیباتازمشتقاتییاترکیبمخلوطها،ایزومرها

خواصیبخشاثروکارآئینظرازاینکهمگرندارنداختراعثبتاجازههستندقبلی

باشندداشتهایعمدهمتفاوت

(پایدار–پایداریعدم)،(سمیغیر–سمی):مانند

یمبدستترکیبچندکردناضافهازصرفاکهمخلوطهایی)صرفهایمخلوط

آنهاشدنمخلوطفرآیندو(آیند
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حیواناتوهاانساندرمانیهایروش(Method)-پزشکانبهاجازه

استفادهبرای

آنهااجزایوحیواناتوگیاهان

هریایدرمانتشخیصی،پیشگیری،جراحی،پزشکی،اموربرایکهروشیهر

.نداردعاختراثبتقابلیتشودمیاستفادهحیوانیاانسانبدنرویدرمانی

است؟چگونهEX-VIVOوIN-VITROهایروش

،شاملها،ممیکروارگانیسازغیربه،(آنهاازاعضایییاکامل)حیواناتگیاهان

یاواهانگیتولیدبرایبیولوژیکاساساًفرآیندهایوهاگونهانواع،ها،دانه

.ندارندثبتقابلیتحیوانات
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:محصول

(انسانیهایپروتئینها،آنزیم)هاپروتئین،DNA(انسانیژنیهایتوالی)مواد

چهواروییدمصارفبرایچه(هابیوتیکآنتی)هامیکروارگانیسمازمنتجشیمیایی

غذاییمصارف

(ژنتیکمهندسی/جداسازی)جدیدارگانیسممیکرو

(..هاویروسها،باکتریبنیادی،هایسلول)هاسلولوزندههایارگانیسم

،مارکرپروموتر

جدیدساختار

واکسن
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فرآیندیهایپتنت

فرآیندهرin vitroفرآیندهایخیبروEx vivo

روئیدادستیپائینفرآیندهایپروتئین،سازیخالصهایروش
وییشیمیاموادبهدستیابیبرایهامیکروارگانیسمفرآوری

داروئی
غربالگریهایسنجهScreening Assays(هایکیتمثل

بدنخارج(تشخیصی
هایروشPCRهامیکروارگانیسمازاستفادهبا
جدیدتخمیریمحصوالت
جدیدهایتکنیك
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بیولوژیکاساسا(Essentially Biological)مورداختراعنوعبراساسباید

.استمهمنتیجهدرانسانمداخلهنوعوگیردقراربررسی

بیولوژیکاسااسفرآینداینکهتامینمعنایبهتواندنمیتنهاانساندخالتلزوم

.باشدنیست

ولوژیکبیصرفافرآیندکهباشداینمعنایبهتنهاتواندمیانسانمداخله(

Purely Biological)نیست.

کندمیمشخصراانسانمداخلهمیزانکهاستادعانامهاین
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میکرو ارگانیسم ها و توالی های نوکلئوتیدی

باید منبع ژنتیک و مرجع آن مشخص شود

کاربرد آن مشخص شود

فشا گردداگر تغیر ژنتیکی داده شده است باید شرایط تغیرات و جزئیات آن ا

 توالی های پروتئینی وDNA  :نه باید کامال مشخص شود که توالی یابی چگو

انجام شده است

 تی که  کاربرد و مصرف توالی، محصوال:  اگر تغیرات و جهشی ایجاد شده است

شامل این توالی هستند

لیست توالی حتما باید پیوست و اظهار گردد
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:مثال

Mere mention of deposit of yeast strain in 

a depository without setting out its 

characteristics in the specification  is 

“inadequate description”

Pfizer’s Application 1974 RPC 689
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:مثال 
 A novel compound X useful for treatment of cancer

 Use of compound X for treating cancer

 A novel compound X to prepare a medicament Y for treating 

cancer 

 Use of compound X to manufacture medicament Y for 

management of cancer   

 Interferon for use as a medicine

 Use of interferon for the manufacture of a medicament for 

treating cancer

 A method for diagnosing cancer comprising measuring the 

concentration of interferon 



(مواضع کشورهای مختلف)میکروارگانیسم ها 

اختهیتكها،جلبكها،قارچمخمرها،شاملهامیکروارگانیسم:اروپاموضع

....وهاویروسها،

همهها،یسممیکروارگانفقطنهوبیولوژیکیموادشامل:بیوتکنولوژیمشتقات

نالیجرمبرایکهآنهاییازغیربه)سلولیهایرده.هاویروسها،میکروب

(روندمیکاربهانسانی
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:EN:HTML

هر)تندهسپتنتثبتقابلشدهژنتیكمهندسهایباکتری:امریکاموضع

(استشدهدرستانسانتوسطوخاکیکرهدرکهچیزی

اهیآزمایشگحیواناتدریایی،حیواناتهیبریدوما،ها،ویروسمخمر،هایرده

(ترانسژنیك



(مواضع کشورهای مختلف)میکروارگانیسم ها 

پتنتلقابهامیکروارگانیسمازغیربهانسانحیوانات،گیاهان،:هندموضع

نیستند

دربحث)ثبتندقابلشدهژنتیكمهندسیموجوداتوهامیکروارگانیسم

(GMفقطوثبتدردواینتفاوتخصوص

 هجداسازی، دستکاری ژنتیکی شده، تغیر یافت: میکروارگانیسم ها

.در مرجع بین المللی واسپاری گردد( فایلینگ )قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه 

درندباشخودزندگیطبیعیمحلدرکهزمانیکهذیلموارد:برزیلموضع

بیعیطزندهموجودات:ندارندثبتقابلیتمصرفیموادیااختراعثبتقالب

ضوعهریاالینجرمیاژنومشامل)بیولوژیکیمواد،(انهاازبخشییاکال)

(2005قانون)شوندجداسازیاینکهمگر،(زنده



توالی های نوکلئوتیدی

 مولکول های شامل : اسیدهای نوکلئیکA, G, C ,T, U(DNA&RNA)

  پروتئین های شامل آمینو اسیدهای مختلف

 چه توالی هایDNAقابل ثبت هستند؟

TTT ATT TGT CCT ATT TAA CCT CGT GCT CAT GCT

phe ile cys pro ile stp pro arg ala his ala

Claim :  

1.An isolated nucleic acid sequence bearing SEQ ID 1



(مواضع کشورهای مختلف)توالی های نوکلئوتیدی 

.جداسازی شده به عنوان یک ماده شیمیایی قابل ثبت استDNA: موضع اروپا 

یا مولکول های آمینو اسید در  RNAجداسازی و خالص شده، مولکول DNA: موضع امریکا 

.  قالب ترکیبات شیمیایی قابل ثبت هستند

کل توالی ژنی یک موجود قابل ثبت است  .

اربردآن برای کل توالی یک آمینو اسید قابل ثبت است لکن اگر بخشی از آن باشد به شرط اینکه ک

.تشخیص یک بیماری مشخص شود قابل ثبت است

ربرد توالی خالی بدون اعالم کا. توالی باید از محیط طبیعی خود جداسازی و خالص سازی شود

.مشخص قابل ثبت نیست

توالییبراکمیهایپتنتلذا.استشدهتدوینتازگیبهمحصولپتنتنظام:هندموضع

.استشدهاعطانوکلئوتیدیهای

گردداربریکاعالموشدهجداسازیخودطبیعیمحیطازنوکلئوتیدیتوالیبایدپتنتثبتبرای.
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Patentability of Biotechnology Inventions

Compound X isolated from nature (gene, protein, antibody etc).

Modified DNA, RNA, gene, protein, antibody, vector, etc.

Vaccines, medicaments, formulations comprising natural compounds

Natural biological processes

Processes to isolate, modify and synthesize natural substances

Use of gene, protein or compound X isolated from nature (non-therapeutic)

Modified microorganisms/ microorganism cells

Modified animals/plants or their cells

Processes of modifying and producing  microorganisms

Processes of modifying and producing plants and animals

Surgical, therapeutic, diagnostic methods applic. to the human body or animals 

First  and second medical use – Swiss-type claim

Allowed                                 Allowed with restrictions                Not allowed
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 “The grant of patents to pharmaceutical products and processes will

depend on the previous approval of the National Health Surveillance 

Agency (ANVISA).”

 Federal Attorney General’s legal opinion (Jan/2011): 

 “ANVISA’s responsibility is to proceed with the analysis of the sanitary 

risks of the patented drug to the health.”

 Resolution – RDC nº 21 of April 10, 2013

 "The patent application is deemed contrary to public health in 2 cases:

• If the claimed pharmaceutical product or process presents a health

risk;

• If the pharmaceutical product or process refer to substances included

in the Brazilian National List of Essential Medicines (RENAME) or

are declared of interest for the medicine policies within the Unified

Health System (SUS) through an Ordinance of the Ministry of Health."



لزوم قوانین خاص در حوزه اختراعات دارویی
هاینتپتادعاهایدراجزاییلکناستبقیهمانندشدنپتنتعمومیشرایطاگرچه

آنهاستخودبهمنحصرکهداردوجوددارویی
نحوهسازییکنواختموجبودادهافزایشراارزیابیسرعتعواملازبرخی

.شودمیداروییهایپتنتبابرخورد
پلیخصوصدرداروییادعاهایحوزهدرافزایشیبهرومتعددهایدرخواست

ندنیستاصیلداروهایتنهانهکهداردوجود...وهافرموالسیونها،نمکها،مورف
بهارههمیشپتنتاخذنحوهاینبه.گیرندمیراژنریکداروهایرقابتجلویبلکه

(Evergreening)گویندمی(Bolar Provisioورودآزمایشیاهدافبرای
(ژنریکداروهای

ودرمانتامینقابلیتوبودنفراهمدسترسی،قابلیترویهاپتنتاثربهتوجهبا
المتسرویمهمیاثرداروییهایپتنتارزیابینحوهآن،بامرتبطهایتکنولوژی

.داردعمومی
واتاختراعازحمایتبینتعادلایجاددرمهمینقشارزیابانواختراعثبتادارات

المتسودرمانهایتکنولوژیتامینودسترسیارتقاوسویکازهانوآوریتشویق
ازتریعوسیتوسعهسطحبهدسترسیموجبتعادلفرآینداین.دارنددیگرسویاز

داروولیدتوتکنولوژیانتقالتوسعه،وتحقیقارتقابرایملیهایتالشنظرنقطه
.داردجهانیسطحدرسالمتپوششبهدستیابیبرای



Bolar provision :قاعده بوالر
 در ایاالت متحده :

 271(e)(1) exemption or Hatch-Waxman exemption

 دراتحادیه اروپا:

 EC Directives 2001/82/EC

 در کانادا:

 Roche-Bolar provision

 research exemption or safe harbor 
exemption

پتنتیكتاریخاتمامازقبلسالچنددارنداجازهسازژنریكشرکتهای

زمالمجوزهایاخذبرایمرتبطآزمایشاتوتحقیقاتیفعالیتهای(داروئی)

دهندانجامرا(FDAمانند)

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Directive
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0082:EN:HTML


Ever greening: طوالنی سازی پتنت

اوریجینالداروهایکنندهتولیدبرنددارایوبزرگهایشرکت

جزئیتغیراتباقبلیهایپتنتادامهدرجدیدهایپتنتثبت

داروباالیقیمتوخودداروئیمحصوالتفکریمالکیتحقحفظ

سازهاژنریکتولیدازجلوگیری

نمیتحمایآنازفکریمالکیتقوانینونداردحقوقیقاعدهسازیطوالنیاین

.کنند

WTOخالفاسترالیامثلکشورهاییتوسطراآنعلیهقوانینوضعTRIPS

!استدانسته



: مثالی از دارو 
که دوست دارد همیشه بهار بماندصنعتی 

Merck : Liptruzet

Zetiaترکیبی از  (ezetimibe) وatorvastatin (generic Lipitor)

Pfizer : Lipitor (Expire date : June 2011) 

Crystalline form : 2016

Fixed dose form : 2018



Patent cliff

در(وژیکبیولیاشیمیایی:داروییحوزهدرعموما)حوزهیکمشابهپتنتهایزمانیکه

میمنقضیهمزمانیمحدودهیکدرتقریباواندشدهگرنتزمانیمحدودهیک

.شوند

یکژنرهایشرکتورودزمانبهترینقیمتگراناوریجینالداروهایانقضایزمان

.استساز

ً1باالیبازارباداروهایبرایخوبیبسیاربازارموضوعاینعموما billion USD

.استسالدر

شیمیاییداروهایمثال:Plavix, Singulair, Diovan and Lipitor(اوایل

(اندشدهمنقضی2015تا2011فاصلهدروشدهگرنت1990دهه

بیولوژیکداروهایمثال

:Rituxan, Humira, Novolog and Avastin(شدهگرنت1990دههاواخر

(شوندمیمنقضی2019-2014فاصلهدرواند

https://en.wikipedia.org/wiki/Plavix
https://en.wikipedia.org/wiki/Singulair
https://en.wikipedia.org/wiki/Diovan
https://en.wikipedia.org/wiki/Lipitor
https://en.wikipedia.org/wiki/Rituxan
https://en.wikipedia.org/wiki/Humira
https://en.wikipedia.org/wiki/Novolog
https://en.wikipedia.org/wiki/Avastin


Budapest Treatyمعاهده بوداپست 

اختراعاتسیستم بین المللی واسپاری میکروارگانیسم ها در روند ثبت



چرا معاهده بوداپست

اختراعاتافشایکفایتبهنیاز
هامیکروارگانیسمواسپاریچگونگی
واسپاریالمللیبینواحدنظامیکسودمندی

قارچ،،باکتریمانند)میکروسکوپیموجودات:میکروارگانیسم
هادارو(..پنیر،ماست،مانند)غذاهاتولیددرکه(مخمرویروس،

(تشوشسپودرمانند)محصوالتدیگرو(هابیوتیکآنتیمانند)
.شودمیاستفاده



الزامات افشاء

 طبق قوانین پتنت حمایت از اختراعات نیازمند افشا کافی
است که عموما در متن توصیف می آید
 ون هر  بسته به قان)عموم مردم می توانند از اطالعات پتنت برای مقاصد آزمایشی

استفاده کنند( در زمان انقضای پتنت)وبرای مقاصد تجاری ( کشور
ا در توصیف  زمانیکه اختراع شامل استفاده از یک میکروارگانیسم هست عالوه بر افش

باید یک نمونه از آن در یک مجموعه کشت سلولی واسپاری و نگهداری شود
قوانین بسیاری کشورها الزام به واسپاری دارد
فرآیند واسپاری پیچیده و هزینه بر است

درعاهدهمبوداپستدردرنشستیوطرحوایپودرموضوعانگلیسپیشنهادبه
1980آگوست19دروگردیدمنعقدکشور18بین1977آوریل28تاریخ

شداجرایی
(:2017)تاکنون 

(IDAs)مرجع واسپاری بین المللی 46کشور عضو معاهده80



مزایای استفاده از معاهده بوداپست

گونههر.دارندقبولراهاIDAازیکیدرواسپاریمتعهدکشورهایهمه

شورهایکدردیگراختراعثبتمراجعتوسطبایدمراجعازیکیدرواسپاری

.استپذیرشقابلایمنطقههایسازمانیاوعضو

:هاارگانیسممیکروبهدسترسی

مندعالقهصنعتیمالکیتادارههر

ویطرفازمجازیفردهریاکردهواسپاریکهشخصی

تیصنعمالکیتادارهکهقراردادهاییتحتحقوقییاحقیقیشخصهر

کندمیتائیدراآن



درکهتاسهاییپتنتبرایتجاریوکاربردیحلراهیکبوداپستسیستم

.شودواسپاریبایدوداردقراربیولوژیکمادهیکهاآن

داردوجودالمللیبینواسپاریمعتبرمرجعدنیاکشور80درحدودا(IDA)

عاخترااگرمتعهدندعضوکشورهایوشدهمنعقد1977سالدرمعاهدهاین

ارگانیسممیکروواسپاریبهموظفآنمالکواستارگانیسممیکرویکشامل

دراستکشورکدامدراینکهگرفتننظردربدونراآنتواندمیاواست

.کندواسپاریالمللیبینشرایطواجدمعتبرمراجعازیکی

ورهایکشدرواسپاریبهنیازیمتعددکشورهایدرثبتبرایصورتایندر

.کافیستمرجعیکتنهاونیستنظرمورد

معاهده بوداپست
Budapest - The International Microorganism Deposit System



 2011-2007پتنت های مرتبط با زیست فناوری در سالهای % 4.7رشد

 مرجع وجود دارد45رسید و هم اکنون 2000مرجع در 33مرجع،  این تعداد به 10تنها 1990در.

رشد سریع زیست فناوری در افریقا و امریکای جنوبی

 Culture collections with IDA status in developing countries

 China

 The China Center for Type Culture Collection (CCTCC)

 The China General Microbiological Culture Collection Center (CGMCC)

 Chile

 The Chilean Collection of Microbiotic Genetic Resources (CChRGM)

 India

 The Microbial Culture Collection (MCC)

 The Microbial Type Culture Collection and Gene Bank (MTCC)

 Mexico

 The Microorganism Collection of the National Center of Genetic Resources 
(CM-CNRG) (IDA status acquired in August 2015).

مراجع واسپاری در دنیا

امریکای جنوبی استرالیا آسیا امریکای شمالی اروپا

2 2 10 4 27



Biodiversity Convention

داردعضو196اکنونهموگردیداجرایی1993درومنعقدریودوژانیرودر1992در.

گردیداجرایی1996سالدروامضا1992سالدرایران.

:کنوانسیوناینمهماهداف

زیستیتنوعحفاظت

ژنتیکمنابعاجزاازپایداربرداریبهره

آندارندگانبهژنتیکمنابعازبرداریبهرهازناشیسودعادالنهتسهیم

ومرتبطحقوقکلیهحفظباتکنولوژیمناسبانتقالبرایژنتیکمنابعبهمناسبدسترسی

استآنمناسبمالیتامینتوسط

https://www.cbd.int/convention/articles/

کنوانسیون تنوع زیستی
Convention on Biological Diversity



(CBD)کنوانسیون تنوع زیستی

:کنوانسیون تنوع زیستی یک معاهده بین المللی با سه هدف است 
حفاظت از تنوع زیستی
بهره برداری پایدار از اجزاء آن
تیکتسهیم عادالنه و متناسب منافع حاصله از بهره برداری از منابع ژن

عضو دارد و سه پروتکل در چارچوب این کنوانسیون  193این کنوانسیون 
:اتخاذ شده است 

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
پروتکل متمم ناگویا در کواالمپور
پروتکل ناگویا برای دسترسی به تسهیم سود
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داردهدفدوعمدتاًوایپو:
درفکریمالکیتازحمایتارتقایازعبارتستاولهدف

وملزصورتدرودولتهابینهمکاریطریقازجهانسراسر
قادانعطریقازالمللیبینهایسازمانسایرهمکاریبا

؛چندجانبهیادوقراردادهای
هایاتحادیهبیناداریهمکاریایجادوایپودومهدف

.تاسوایپونظارتتحتمعاهداتوسیلهبهشدهتأسیس
وظایفانجامبرعالوههدف،دواینتحققبرایوایپو

میانجامنیزرازیراقداماتمذکور،هایاتحادیهاداری
:دهد

هایکمكاعطای.2.هنجارآفرینی،یاویزیجتاقدامات.1
بینهمکاریطریقازالمللیبینسازییکسان.3.حقوقیفنی

ارائهمانندثبتیاقدامات.4صنعتیمالکیتمسئولهایدستگاه
المللیبینتقاضاهایبهمربوطخدمات



ای  حمایت از مالکیت صنعتی در اشکال، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طراحی های مفید و شاخص ه) معاهده پاریس. 1

(1883جغرافیایی و نیز جلوگیری از رقابت غیر عادالنه 

(1891جلوگیری از منابع جعلی و دروغین کاالها و خدمات )معاهده مادرید . 2

(1967ثبت بین المللی نشان تجاری )معاهده مادرید . 3

(1925ودیعه سپاری بین المللی طرح های صنعتی )معاهده هایگ . 4

(1957طبقه بندی بین المللی کاالها و خدمات برای ثبت نشان )معاهده نیس . 5

(1968حمایت از القاب اصیل و ثبت بین المللی آنها )معاهده لیسبون . 6

(1968ایجاد و طبقه بندی بین المللی طراحی صنعتی )معاهده لوکارنو . 7

طبقه بندی، جستجو و آزمودن درخواست های بین المللی برای حمایت از اختراعات  () patent)معاهده همکاری پتنت.8

1970)

(1971ایجاد، هماهنگی، و یکپارچگی طبقه بندی اختراعات ( )I.P.C)سی .پی.معاهده آی.9

(1973تأسیس طبقه بندی برای اجزای ترسیمی نشانه های تجاری ) معاهده وین . 10

(Patent1977شناسایی بین المللی ذخایر میکروارگانیسم برای مقاصد ثبت )معاهده بوداپست . 11

(1981محافظت از سمبل المپیك در برابر سوء استفاده های تجاری )معاهده نایروبی .12

(1994ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری )معاهده قانونی نشانه های تجاری .13



(1886حمایت از آثار ادبی و هنری )معاهده برن . 1

و اشاعه  حمایت از اجرا و تولیدکنندگان گرامافون و سازمانهای پخش)کنوانسیون رم .2

(1925آنها تحت مدیریت یونسکو و سازمان بین المللی کار 

(1971مجاز حمایت از تولیدکنندگان گرامافون در برابر تکثیر غیر)کنوانسیون ژنو .3

(1974اهواره توزیع انتقالی سیگنالهای حاوی برنامه از طریق م)کنوانسیون بروکسل . 4

(1996حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه ( )WCT)معاهده حق مؤلف وایپو.5

حمایت از حقوق هنرمندان در اجرای زنده ( )WPPT)معاهده اجرای گرامافونی . 6

(1996صوتی گرامافون 

http://www.wipo.int/treaties/en/

http://www.wipo.int/treaties/en/
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World Intellectual Property Organization (WIPO)

United State Patent and Trade Mark Office (USPTO)

European Patent Office (EPO)

Africa Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)

Paris Convention 

Patent Cooperation Treaty (PCT)

European Patent Convention (EPC)

 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS)



پتنت،اعطایروندتسهیلبرایPatent Cooperation Treaty (PCT)در،1970سالدر

.پذیرفته شددی سی،واشنگتن

شداجرایی1978ژوئنازوشد،اعمالآنقانون1978سالدر.

شدپذیرفتهکشور18باابتدا،معاهدهدر.

داشتعضو152معاهدهاین2018آگوستدرسال،30طیدر.

PCTشده استپایه ریزیپاریسکنوانسیونتحت.

معاهدهعضوکشور هایکلبرایزبانیكبهتقاضانامهفرمیكتکمیلامکان.

سیستمباPCTتگشته اسفراهمدقیقبسیاربین المللیمقدماتیآزمایشاتوجستجوامکان.

برایکمترهزینهصرفوعضوکشور هایدرپتنتاعطایامرساده سازی:

سیستمازاستفاده کنند گانPCT(مخترعینومتقاضیان)

پتنتدفاتر



کنواسیون پتنت اروپا

مسیر اختصای جداگانه هر کشور
شورفرآیندهای متفاوت بسته به هر ک

 42یک درخواست واحد برای فایلینک در حداکثر
کشور

فرآیند وواحد
متقاضی کشورهای دلخواه را اننتخاب میکند
 بسته ای از پتنت های ملی: نتیجه

IT UKDE

DE IT UK

مسیر ملیکنواسیون پتنت اروپا: مسیر منطقه ای 
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EP

IT NO
FI

TR

RO

DE



مزایا و معایب اخذ پتنت



می افتد؟اگر من تصمیم بگیرم برای اختراعم پتنت نگیرم چه اتفاقی

ممکن است کس دیگری
آن را پتنت کند  

من رقبا از مزیت پتنت نکردن
.استفاده می کنند

ش، پتانسیل بهره برداری، فرو
واگذاری امتیاز و انتقال 

فناوری به شدت مورد آسیب
.قرار می گیرد
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جایگزین های پتنت  

ارزان•
انجلوگیری از گتنت شدن موضوع توسط دیگر•

انحصاری وجود ندارد•
افشای اختراع به رقبا•

(زلکن هزینه نگه داشتن آن به صوورت را)ارزان •
اختراع افشاء نمی شود•

حمایتی در قبال مهندسی معکوس و •
بازآفرینی اختراع وجود ندارد

مشکل اعمال حق•
رازها گاها به سرعت نشت می کنند•

!هیچ تالشی هم الزم ندارید• انحصاری ندارید•
!رقبا بالخره جزئیات را یاد می گیرند•

(انتشار)اطالعات را افشا کنید 

آن را به صورت راز نگه دارید

!هیچ کار نکنید
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مالحظات قبل از فایلینگ یک پتنت

آیا اختراع شما قابل پتنت شدن است؟
حتما یک جستجوی دانش پیشین  انجام دهید
در مورد الزامات قانونی مشاوره دریافت کنید

آیا باید برای اختراع خود پتنت بگیرید؟
فایده-تحلیل هزینه 

آیا حقوق قانون شما در خصوص حق پتنت کردن مشخص است؟
با شرکت، کارمندان و شرکای تجاری

دحتما از مشاوره افراد متخصص استفاده کنی

جدید؟

؟ابتکاری
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پتنت به چه دردی می خورد؟

 حمایت از محصول یا فرآیند

 افزایش حجم معامالت و سود

 جذب سرمایه گذاران

 واگذاری امتیاز بهره برداری

 واگذاری امتیاز متقابل

 محدود کردن رقبا

 ایجاد اعتبار

 هنوز استفاده نشده است
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Survey of approx. 7 000 European 

patents in 2005
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کنار کشیدن

ماه18

سال5-4تقریبا  ماه9

فایلینگ درخواست گزارش جستجو انتشار اعطای پتنت
دوره اعتراض  
ارزیابی ماهویتمام می شود

CH
TR

R

O
y

GB

DE

CZ
FR

معتبر سازی در سطح ملی
اختراع برای عموم منتشر  

می شود
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1
• آماده سازی ( Preparation)

2
• پرونده تشکیل (Filling) 

3
• (Granting)اعطای پتنت 

4
• نگهداری (  Maintenance)

Invention report Patent draft
Application 
forms filling

Formal 
examination

searching Publication
Substantive 
examination

Enforcement Renewal
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فرآیند ارزیابی درخواست اختراعات

خواندن متن اختراع .1
جستجو .2

تتعین قابلیت پتن .3
مکاتبات متقاضی و ارزیاب .4



See : How to get  a European 

patent 

Guide for applicants  Part 1 

December 2007 

(11th edition), page 56
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چند سوال کوتاه جهت یادآوری

آیا هر کسی می تواند برای دریافت پتنت اقدام کند؟1.

مخترع کیست؟2.

تفاوت بین مالک اختراع و مخترع چیست؟3.

برای چه چیزهایی می توانیم پتنت بگیریم؟4.

الزامات دریافت پتنت چیست؟5.

پتنت به چه مفهوم است؟6.

مسیرهای درخواست و دریافت پتنت چیست؟7.

تفاوت درخواست پتنت و پتنت چیست؟8.

نت کنیم؟حتی اگر یک اختراع قابل پتنت شدن باشد آیا این بخردانه است که همواره آن را پت9.
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سوال ؟
نوآوری ربطی به بودجه پژوهش و توسعه شما  

رمز نوآوری افرادی است که در اختیار  . ندارد

اینکه چگونه مدیریت می شوند و این که  . دارید

.درک شما از نوآوری چقدر است

استیو جابز

mailto:pipo@Pasteur.ac.ir
mailto:pipo@Pasteur.ac.ir

