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اختراعوثبت فکری 
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کیدانشجو پزش-نیکتا تقی پور: مدرس

دکتر مهرداد الیاسی: زیر نظر
(رییس سازمان ثبت اختراعات ایران)



مقدمه2

مربوط به تهیه و طرح ریزی عبارت است از ،(INVENTION)اختراع
یره و غصنعت،کشاورزی، پزشکی ساخت یک وسیله یا کاالی جدیدی که در 

از این و، هواپیما، یخچال، تلویزیون اختراع اتومبیل: مانندکاربرد داشته باشد 
.قبیل

1386/ 8/ 7قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 
:می گوید 1این مورد در ماده ی در 
رآورده ای فرآیند یا فاولین بار اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای "

ند خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مان
."آن ها حل می نماید



:قانون مهم در اختراع

:(پیچیده فکر نکنید 

رین ساده ترین راه حل ها، کاربردی ت. اختراع چیز عجیب غریبی نیست*
.  آنهاست

مثال فضا و خودکار       * 
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4 ایده پردازی:

 مثال کمربند : ایده از قبل دارم

از قبل ندارم
مشخص کردن حیطه مورد ایده پردازی. 1

پیدا کردن مشکل و نوشتن آن حتی اگر راه حل به ذهنتان نرسد . قیق، مشاهده د) 2

(سایت سازمان ثبت اختراعات ایران و گوگل پتنت: جستجو

پیدا کردن راه حل . ر جستجو د(: ساده ترین راه حل ها، کاربردی ترین آنهاست) 3

مقاالت و سایت های معتبر

جستجو در سایت ثبت اختراعات به منظور تکراری نبودن و عدم مشابهت. 4

ثبت ایده . (بین المللی-ملی)5



 دارایربگکمربند  5
.ثانیه تشخیص می د هد۰.۲یک سنسور مجهز بوده و زمان افتادن را طیبه 



:آنچه در ادامه ارائه خواهد شد
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آشنایی با فرآیند ثبت اختراع در ایران

مدارک ثبت اختراع

آشنایی با چگونگی نگارش و تدوین متون اختراع

قسمت آشنایی با سیستم الکترونیکی اداره ثبت اختراع و

های مختلف آن به همراه یک نمونه انجام شده

هزینه های ثبت اختراع
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ثبتشناسایی ابداع به عنوان مورد قابل : گام اول

ی بررسی شرایط اختراعی بودن ، بخصوص جستجو: گام دوم

اختراعتازگی 

تدوین ادعانامه و توصیف اختراع: گام سوم

اختراعثبت : چهارمگام 

مانیتورینگ اختراعتجاری و بهره برداری : گام پنجم

گام های اساسی در مدیریت ثبت اختراع



اختراعمتوننحوه تدوین 
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:توجه
ی است که از طرف دولت و قوه حاکمه با مخترع بستته متقرارداد دوجانبه حق اختراع یک 

 تی و شود و دولت به مخترع در قبال افشای جزئیات اختراع و کمکی که بته توست ه  ت 

برای وی قائت  متی شتود و ساله 20یک حق انحصاری غالباً تک ولوژی آن کشور می نماید 

و افشتا ذکر جزئیات اختراع ختود را تو تی برای تحقق این عقد دوجانبه، متقاضی باید با 

ختتراع ، تا هر شخصی که در همان رشته ف ی مهارت دارد، بتواند آنرا بازسازی ک د و انماید

.را طبق تو ی  و نقشه آن بدون هیچ تالش اختراعی یا نوآورانه اجرا نماید

کتن اگر چ ین نباشد ، ممکن است اختراع ثبت نشود یا اگر در دادگاه طرح دعوا شتود، مم

.  است مالک اختراع نتواند به تمامی حقوق اختراع خود دست یابد



نحوه تدوین متون اختراع
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نحوه نگارش خالصه اختراع-1

نحوه نگارش توصیف اختراع-2

نحوه نگارش ادعاها-3

نحوه ارائه اشکال و نقشه ها-4



فرآیند ثبت اختراع در ایران
آماده سازی مدارک و 

متون اختراع

ثبت اظهارنامه 
الکترونیکی اختراع

جستجوی اختراع  توسط 
کارشناسان اداره اختراع

ه فاقد مشابه و صدور نام
استعالم

اخذ تاییدیه اختراع از 
مرجع مورد استعالم

پرداخت هزینه حق الثبت 
سالیانه و ثبت اختراع

ی انتشار در روزنامه رسم
کشور

اعطای پتنت و اخذ 
گواهینامه

اخطار رفع نقص 
توسط اداره اختراع

رفع نقص توسط 
مخترع

عدم رفع نقص و رد 
اظهارنامه

اخطار مشابهت و 
اعالم وجوه افتراق

ی و دفاع توسط متقاض
نگارش وجوه اختراع

عدم اعتراض و رد 
اظهارنامه

بررسی ماهوی توسط 
مرجع مورد استعالم

عدم تایید توسط 
مرجع استعالم

یدفاع توسط متقاض

رد درخواست
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مورد قبول 
است

خیر

بلی

مورد قبول 
است

خیر

مورد قبول 
است

بلی

خیر

بلی



مدارک ثبت اختراع ؟

(شخاص حقیقیا)تصویر شناسنامه و کارت ملی مخترعین و مالکین•

(اشخاص حقوقی)تصویر آگهی ثبت شرکت به همراه روزنامه رسمی آن •

:متن اختراع شامل•

 خالصه

ادعاها

شرح و توصیف

اشکال و نقشه ها

(در صوررتی که نماینده قانونی یا وکیل دارد) وکالت نامه •
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 توضیح اشکال ، نقشه ها و

نمودارها

مزایای اختراع

کاربردهای اختراع

یک روش اجرای اختراع

ع وان اختراع

زمی ه ف ی مربوط به اختراع

مشک  ف ی و اهداف اختراع

شرح پیشی ه اختراع

(ارائه راه ح )شرح کام  اختراع
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شرح و توصیف اختراع-1

12

، توصیف مشتمل بر عناوین ذیل 1386آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب 10طبق ماده 
:می باشد 



:عنوان اختراع
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 کلمه باشد10تا 3ترجیحاً بین.

باید معرف اختراع بوده و خیلی کلی یا جزئی نباشد.

 و "ننوی"، "بهتر"از آوردن نام اختصار ، نام تجاری و کلماتی مانند

.استفاده نشود” جدید"
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:زمینه فنی مربوط به اختراع

مانندعلومهایشاخهازیکیاستممکناختراعاتفنیزمینه

فیزیک،،سالحهابرق،متالوژی،شیمی،،پزشکی،الکترونیکمکانیک،

....واورزی،کشاطالعاتفناوریآلی،شیمیزیستی،موادبیوتکنولوژی،

خوانندهتانمائید،بیانرااختراعفنیزمینهبایدبخشایندر.باشد

.گردداختراععلمیفیلدمتوجه



:مشکل فنی و اهداف اختراع
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نعتصدرفنیمشکلیکحلبراینوآورانهحلراهارائهمعنیبهاختراعکلیبطور

بایدولاوهلهدرمتقاضیوشودمیمتجلیخاصفرآوردهیافرآیندقالبدرکه،است

وبردهپینعتصازایرشتهدرفنیمشکلیکبه،تدبروتفکرازپسکهنمایدبیان

ومخاطبذهنبهتا،استنمودهارائهاینوآورانهحلراه،فنیمشکلآنحلبرای

.استدهشمحققاختراع،کهبخوردکلیدموضوعایناختراعکنندهبررسیکارشناس

راظرنمورداختراعازخوداهدافوصنعتدرموجودفنیمشکلابتداقسمتایندرلذا

.گرددمحققاختراعموضوعبودناختراعیقابلیتتا،نمائیدبیان



:شرح پیشینه اختراع و سابقه آن
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ومودهناستفادهمختلفهایدانشازکهاستشخصیمخترعکلیبطور

اینبر.آوردمیفراهمرانوفناوریهایواختراعاتخلقوایجادزمینه

کههاییتپیشرفسابقهوپیشینفنیدانشبایدقسمتایندر،اساس

برایکهنحویبه،نماییدتشریحراداردوجودادعاییاختراعبارابطهدر

.کندکفایتاختراعبودنجدیدودرک



:ارائه راه حل

17

اافشراخودموجوددانشگویاوروشنطوربهبایدقسمتایندر

تاسمتوسطفنیمهارتدارایکههرکسیکهایگونهبه،نمایید

موردعاخترا،قسمتاینبازخوانیباخاصیابتکاربدونباشدقادر

بیانچهیکپاربطوروکافی،دقیقبایدقسمتاینلذا.بسازدرانظر

به(ENABLING)اختراعساختشرطومؤثروکافیافشاتاشود

.شودمحققکاملطور
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:توضیح اشکال ، نقشه ها و نمودارها

ودرکرااختراعبتواندزمینهآندرمتخصصیککهباشدنحویبه

یویژگبیانبرایکههاییشمارهبهارجاع.دریابدراآناجزایارتباط

.استالزامیاستآمدهنقشهدراختراعهای

الزمینمودارهاییانقشهیااشکالدرصورتیکه،اختراعبهتردرکبرای

باشدادرقزمینهآندرمتخصصیککهبنحویآنرابایدمتقاضیباشد

راستایدرعینوبهنیزبنداینتعبیهونمایدتنظیموترسیمدریابدآنرا

.استاختراعمؤثروکاملافشای



:مزایای اختراع

19

بانی،فمشکلحلبرایپیشینحلهایراهوفنیدانشمقایسهاز

واستخراجقابلاختراعمزایای،موجودابداعیحلهایراهودانش

.باشدمیفهم



:کاربردهای اختراع
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د،باشنمیاختراعکاربردهایگویایاختراعماهیتکهصورتیدر

هب،اختراعاستفادهمواردوکاربردهاکلیه،قسمتایندرباید

.گرددبیانصریحوشفافصورت



:شرح یک روش اجرای اختراع

21

راتراعاخبکارگیریبرایاجراییروشبهترینبایدقسمتایندر

نمودنیاجرایواستفادهچگونگیمتوجهخوانندهتانمائیدتوصیف

.گرددادعامورداختراع



ادعاها-2
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میآنهاطریقازوکنندمیتعیینرااختراعیکازحمایتحدودادعاها

لذا،دنموتعیینرااختراعآنازحقوقیحمایتمیزانواختراعقلمروتوان

یکهبارزشمند،واقعاًاختراعیکاستممکن،نشوندتنظیمبخوبیاگر

.شودتبدیلارزشبیاختراع
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اجزا و عناصر اختراعی-1
.  در اختراع شیمیایی، مواد اولیه ذکر شود

.و در اختراعات مکانیکی قطعات و لوازم مورد استفاده آورده شود

تکنیک ساخت-2
.بصورت گام به گام فعالیتهای عملی صورت گرفته ذکر می شود

کاربردها-3
.کاربردهای بالفعل و بالقوه اختراع ذکر شود

.ددر تدوین ادعانامه، به ادعاهای اصلی و فرعی توجه شو: تذکر

ادعاها-2



ادعاها-2
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:اجرایینامهآیین11مادهاساسبرادعاهاتدویندرمهمنکات
میشودنوشتهگستردهوبزرگادعاهادامنهامکانحدتا.
ًباشدداشتهوجودادعاهادامنهدربایدشدهمطرحاصلیادعایحتما.
دقتوحوصلهآنهانگارشدرلذادهد،پوششرااختراعیهایقسمتوعناصرتمامیبایدادعاها

.دهیدبخرج
نباشداختراعمزایایواجراشیوهبرمشتمل.
ونقشههصفحشمارهادعا،بیانازپسباشد،داشتهضرورتنقشهبهارجاعادعافهمبرایدرصورتیکه

.گرددذکرپرانتزداخلدرآنکنندهمشخصعالمت
بیانباتاثقابلومثبتجمالتازاستفادهباراحمایتقابلفنیهایمشخصهوهاویژگیبایدادعاها

.نماید
حققضنوسوءاستفادهامکان،شفافیتوصراحتعدمدرصورتزیراباشد،منجزوصریحبایدادعاها
.بودخواهدمحتملاختراعمالکبرایآیندهدر

.رددگترتیبیگذاریشمارهتعددصورتدروبودهمعقولبایداختراعماهیتبهتوجهباادعاهاتعداد
درشدهشاءافاطالعاتبامتناسبونمایدبیانرافنیهایمشخصهوساختچگونگیبهمربوطاطالعات
.باشداثباتقابلتوصیفازاستفادهباکهبطوریباشد،اختراعتوصیف



خالصه اختراع-3
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باشدکلمه200تا70برمشتملوشودشروعاختراععنوانبا.

زماننتریکوتاهدربتوانآنبررسیومطالعهبا،کهشودبیانطوریبایداختراعخالصه

منتقلمفیدومختصربطورشدهارائهحلهایراهوفنیمسائلومفیدوالزماطالعات،ممکن

.شود

موردادعاییاخترعسوابقجستجویدرتاکندتعیینراداردتعلقآنبهاختراعکهفنیزمینه

.گیردقراراستفاده

ستگیهایبرجبایدبیشتروپرداختاختراعمزایایوارزشبیانبهنبایداختراعخالصهدر

.شودذکراختراعفنیوتکنیکی

ختراعااصلیکاربردهاییاکاربردهمچنینوآنبرایشدهارائهحلراهاساسفنی،مشکل

نمایدروشنخالصهواجمالیبطوررا



اشکال ، نمودارها و نقشه ها-4
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یککهدباشنحویبهبایدوبودهاختراعموثروکاملافشایراستایدرنمودارهاواشکال،هانقشه
:شودرعایتزیرنکاتبایدآنهاترسیمدرلذا،نمایددرکآنراباشدقادرزمینهآندرمتخصص

وشدهکشیدهغیررنگیومشکییکدستوپررنگخطوطباو4Aوبادوامکاغذرویدر(الف
.شوداستفادهکشینقشهفنیابزارهایازهاآنرسمدرترجیحاً

سانتی5/2راستازمتر،سانتی5/1چپاز،مترسانتی5/2باالازترتیببهاوراقحاشیهحداکثر(ب
.باشدمترسانتی1پایینازومتر
.باشدیسرمآنبرداریتصویریاتکثیرامکان،کهباشدنحویبههانقشهشفافیتووضوح(ج
نمودنجستهبراختراع،فهمبرایآنکهمگرباشدیکسانمقیاسداراینموداریانقشهعناصرتمام(د

.باشدضرورینموداریاوهانقشهازخاصیبخش
.گیردقرارصفحهدرعمودیصورتبهامکانحدتا(ه



.باشندخواناوشدهذکرروشنطوربههانشانهوحروفاعداد،(و
.دادارجاعنهاآبهبتوانتوصیفدرکهباشدهایینشانهشامل(ز
کلازصفحهآنشمارهدهندهنشانترجیحاًوشدهگذاریشمارهترتیببهبایدصفحات(ح

.باشدصفحات
.نمودارهاوجداولمورددرمگر،باشدداشتهوجودهانقشهروینبایدتوضیحیهیچ(ط
فحاتصکلباشد،صفحهیکازبیشدرجداولونمودارهاها،نقشهازهریککهصورتیدر(ظ
کهنحویبه،باشدصفحاتشمارهازمستقلهایینشانهشامل،هاآنازبخشیحذفبدونباید

.سازدروشنیکدیگرباراهاقسمتتمامیتوارتباط

، نمودارها و نقشه هااشکال -4
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ثبت اظهارنامه الکترونیکی ثبت اختراع

www.iripo.ssaa.irمراجعه به وی سایت -1

کلیک بر روی گزینه 
ثبت اظهارنامه اختراع
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ثبت اظهارنامه الکترونیکی ثبت اختراع
شروع از این قسمت
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ثبت اظهارنامه الکترونیکی ثبت اختراع

وارد نمودن اطالعات اختراع ، مخترع ، مالک و نماینده قانونی-2

30



ثبت اظهارنامه الکترونیکی ثبت اختراع

بارگزاری ضمائم اظهارنامه-2

31
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ثبت اظهارنامه الکترونیکی ثبت اختراع

پرداخت حق الثبت اظهارنامه به صورت الکترونیکی و دریافت شماره اظهارنامه-3



هزینه های ثبت اختراع؟

(ریال)شخص حقوقی (ریال)شخص حقیقیاقالم هزینه

10,000100,000حق الثبت اظهارنامه

حق الثبت ساالنه

سـال اول تا پنجـم، هـر سـال 
ریال100000معـادل 

سال ششم تا سال دهم، 
ریال200000هرسال معادل 

سال یازدهم تا پانزدهم، 
ریال300000هرسال معادل 

سال شانزدهم تا بیستم، 
ریال400000هرسال معادل 

ده برابر مبلغ تعیین ش10
برای اشخاص حقیقی
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هزینه های ثبت اختراع ، اگر مالک اختراع حقیقی و 
حقوقی باشد؟

:مثالع وانبه.گرددمیمحاسبهالشراکهسهمدر دمب ایبر

باش دمالکیت%80داراینیروپژوهشگاهعلمیهیئتعضوچ د؛اختراعیکدراگر

 ورتبدینآناولسالالثبتحق،باشدمالکیت%20داراینیزنیروپژوهشگاهو

.گرددمیمحاسبه

%(  20×1/000/000%(+ )80×100/000= )حق الثبت سال اول

ریال 220/000= 200/000+ 20/000= حق الثبت 

3
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با تشکر

از حسن توجه شما

3
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