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:کارگاهاهداف 

 شناخت مسیر سیستمPCT

 نحوه تکمیل فرم داوری پروندهایPCT

 نحوه  جستجو جهت داوریPCT
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Patent Cooperation Treaty

(PCT)
مسیر معاهده همکاری پتنت 



بر مبنای معاهده پاریس 

(PCT)مسیر معاهده همکاری پتنت 

PCT  امضا 1970در سال
شد

فایل »سیستمی برای 
تقاضای پتنت  « کردن

امکان حمایت در کلیه 
کشورهای عضو

18با 1978در سال 
کشور عملیاتی شد 
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 سادگی سیستمPCT یکی از نقاط قوت آن است.

 ماه 30زمان حق تقدم

کاهش هزینه برای دریافت حق تقدم

که بهره مندی از اثرات حقوقی چندین تقاضانامه پتنت
، PCTدر یک روز و درتمام کشورهای طرف قرار داد 

.  ثبت شده اند

 فقط یک تقاضانامه با یک قالب آماده می شود و همه
.  کشورهای عضو این قالب را قبول دارند

PCTمزایای سیستم
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 سیستمPCT  استچشمگیری داشته رشد.

 کشور عضو می باشد152امروزه دارای.

 به 2013ایران نیز در سالPCTپیوست  .
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 WIPO(2009-2016)پتنت های ایرانی ثبت شده در خارج از ایران 

.مورد  در داخل ایران ثبت شده است3111پتنت ثبت شده ایرانی 3143از مجموع 2016در سال 



WIPO. مورد بوده است702درخواست های خارجی  ثبت پتنت در ایران مجموع 2016در سال 9
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Internationa

l phase

مرجعیکحداقل،PCTعضوکشورهایازیکهر
.اندردهکانتخابالمللیبینجستجویانجامبرایقانونی

گزارشاولیه،فایلتارخازماه16ازبعدمرجع،این
برایرامکتوبنظراظهارو(ISR)المللیبینجستجوی

.کندمیارسالمتقاضی

شدنفایلتاریخازپسماهWIPO،18المللیبیندفتر
درراشدهفایلPCTتقاضانامهاولیه،تقاضانامه

PATENTSCOPEمرحلهایندروکندمیمنتشر
.شودمیافشاهمهبرایاختراع
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International 

phase

ماه از 19اگرمتقاضی بخواهد می تواند تا قبل از اتمام 
تاریخ فایل کردن تقاضانامه اولیه، درخواست انجام 

.  جستجوی بین المللی تکمیلی را بدهد

اگر بعد از دریافت اظهار نظر مکتوب متقاضی در مورد 
واند می ت. قابلیت پتنت شدن اختراع خود دچار تردید شود

ماه از تاریخ فایل اولیه درخواست 22تا قبل از اتمام 
بررسی بین المللی اولیه بدهد

ظر ماه از تاریخ فایل کردن اولین تقاضانامه، ن28در انتهای 
.  مکتوب در مورد قابلیت پتنت شدن ، ارائه می شود
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کشوریفازبهورود

(محلی)اولیهتقاضانامهکردنفایلتاریخازماه30حداکثراتمامازبعد،
ینباولیهبررسینتیجهمتقاضیوشودمیتمامPCTالمللیبینفاز

برایوشدهکشوریفازواردکهاستآمادهودارداختیاردرراالمللی
.کنداقدامخودنظرموردکشورهایدرپتنتدریافت
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 شودتقاضانامه باید به زبان همان کشور فایل.

 و بیارزیاپرونده را شرایط و قوانین خودش هر کشوری متناسب با
.را اعطا  می کندتنتپ

 .



PCTداوری 



نحوه تکمیل فرم
search report 

&

written 

opinion





24



2525



26



272727



28



29

هر ادعا به صورت 
د جداگانه بررسی می شو

  .
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سایر پایگاه های داده و مقاالت 

30

ی شودبر اساس ویژگی ها و مشخصات فنی که توسط ادعانامه پشتیبانی  م  .
ده شودمی تواند به زبان های مختلف و یا به کارگیری کلمات مترادف  استفا.
ویژگی های فنی موجود در ادعا به صورت کلی بررسی شود  .
با پارامترهای مختلف ترکیب شود  .
  تعیین ویژگی های فنی اختراع از طریق(Technical Features)
کلید واژه فارسی فراموش نشود  .
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ISR International Search Report 

 گزارش جستجوی بین المللی(ISR) ، دانش قبلی مشابه اختراع و نوع
.  همپوشانی آن را با اختراع مورد ادعا، مشخص می کند

مکتوبنظراظهار(written opinion)،درقانونیمرجعنظرات
درظرناینکهشودمیبیانادعامورداختراعشدنپتنتقابلیتمورد
بامرتبطعلمیمتونواختراعاتبیندرجستجوینتایجحاصلواقع

.باشدمیاختراع،موضوع
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داوری روی ادعاها می باشد.
هر ادعا به صورت مجزا بررسی می شود  .
رسته مربوط به هر ادعا به صورت مجزا مشخص می شود  .
موارد مشابه در پتنت های ایرانی فراموش نشود  .
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ISR International Search Report 

 گزارش جستجوی بین المللی(ISR) ، دانش قبلی مشابه اختراع و نوع
.  همپوشانی آن را با اختراع مورد ادعا، مشخص می کند

مکتوبنظراظهار(written opinion)،درقانونیمرجعنظرات
درظرناینکهشودمیبیانادعامورداختراعشدنپتنتقابلیتمورد
ابمرتبطعلمیمتونواختراعاتبیندرجستجونتایجحاصلواقع

.باشدمیاختراع،موضوع
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YX

X/X

Y

X

Y/Y

A

A

A/A

وابتکاریگام،بودهجدیدبایستیادعا
اختراعاتباشدداشتهصنعتیکاربردقابلیت

.باشدپذیر



39



40



41

بایستی تکنیک و ماهیت کار را به طور صریح معرفیعنوان 
و حالت کلی نداشته ( کلمه10تا 3بین ترجیحا )کند 
. باشد

تا 70آئین نامه اجرایی باید شامل 13بر طبق ماده 
. کلمه باشد200

بند 9آئین نامه قانون ثبت اختراعات باید مشتمل بر 10طبق ماده 
. ی شودباشد که با عناوین مجزا، توضیحات کامل و جزئیات دقیق ارائه م

دانش 4.مشکل فنی و اهداف اختراع،  3.زمینه فنی، 2.عنوان اختراع، . 1
ارائه راه حل همراه با شرح 5.پیشین و سابقه پیشرفت های موجود، 

توضیح  اشکال و نقشه ها و نمودارها، 6.دقیق، کافی و یکپارچه اختراع، 
کاربرد صنعتی 9.توضیح حداقل یک روش اجرایی، 8.مزایای اختراع 7.

اختراع؛ 



42



43

 ات قابل حمایت، نکته یا نکادعانامه بایستی  ویژگی های فنی
جمالت قابل مربوط به اختراع مورد نظر و حدود آن را با نوآورانه 

.اثبات بیان کند 
یا فرآیند، شامل شرح ( فرآورده) اختراع یک محصول دعانامه ا

آن ها یک از مربوط به هر مشخصات فنیعناصر جدید مورد ادعا و 
.  می باشد

 گرددحاصل از اختراع در ادعانامه ذکر نمی مزایای.
 جمله وار و صریح، واضح ادعاها باید با حفظ اولویت به صورت ،

.شودنوشته شماره گذاری شده 
 نوشته شودمستقل و وابسته ادعانامه باید به صورت .
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در.دشوترسیماختراعاتثبتقانوناجرایینامهآیین15مادهمطابق
دیاگرامبلوکاست،فرآیندیکایجاداختراعادعایکهصورتی
فنیقشهنعنوانبهاختراعازحقیقیتصویرارائه)گرددترسیمفرآیند

.(باشدنمیقبولقابل



4545

دادعا به هیچ وجه قابل تغییر و دستکاری نمی باش.

شرح توصیف را نمی توان عوض کرد .

تغییرات تا حدودی قبول است که از حدود اطالعات
ت مذکور در اظهارنامه اولیه که اختراع بر اساس آن ثب

.  شد است تجاوز نکند
تغییر فقط در حد نگارشی مورد قبول می باشد .
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شفافیت عدم 
((clarity

ان نبود متن پشتیب
برای ادعا

مستثنات در ایران



➜ جستجو ➜ شرایط ماهوی ➜ شرایط رسمی

جمع بندی کلی
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وحدت اختراع
افشای کامل
  نقص پرونده

موضوع مناسب
 نوآوری
گام ابتکاری
کاربرد صنعتی

 انتخاب کلمات
کلیدی مناسب

 جستجو در
مالکیت ایران 

بررسی 
ادعانامه

قوانین 
سرزمینی 



51

تمرین 

تمرین 
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همراهتان هستیم
021-86702567

http://patent.iums.ac.ir
https://www.aparat.com/Patent_IUMS

Patent@iums.ac.ir

http://patent.iums.ac.ir/
mailto:Patent@iums.ac.ir

