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 راهنماي ثبت اختراع

و نوآوري و هنري بخشنامه حمايت از اختراعات، اكتشافات  هاي علمي، فني

 در دانشگاه آزاد اسالمي

و جامعه-حوزه معاونت پژوهشي  دفتر ارتباط با صنعت

 1389تيرماه
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 راهنماي ثبت اختراع

ه كنيم؟براي ثبت اختراع به كجا مراجع

و مالكيت صنعتي واقع در تهران، خيابان ميرداماد، تقاطع اداره كل ثبت شركت براي ثبت اختراع بايد به -بزرگراه مدرس ها

. ميرداماد، مراجعه شود

 گيرد؟ آيا به جز تهران ثبت اختراع در جاي ديگري صورت مي

ث خير، در و در اداره كل و مالكيت صنعتي انجام بت شركتحال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران  ها

. گيرد مي

 براي ثبت اختراع چه مداركي الزم است؟

و به اداره كل ثبت شركت براي ثبت اختراع بايد مدارك و مالكيت صنعتي تحويل گردد زير تكميل : ها

در اظهارنامه ميقاظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـي است كه جزء اورا: نسخه3ثبت اختراع و متقاضي بهادار باشد

و ثبت شركت بايستي از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل مي و نسبت به تكميل و مالكيت صنعتي آن را تهيه ها

. امضاي آن اقدام نمايد

: نسخه3توصيف مشروح اختراع در

واضح هاي ادعايي اختراع به طور اختراع بايد تمام جنبهدر شرح. طور كـامل شرح داده شود اختراع مورد ادعاي مختـرع بـايد به

. بيان گردد

. استفاده شود4Aدر تهيه شرح اختراع از كاغذهاي

در نقشه : نسخه3هاي اختراع

و از و ذيل نقشه نقشه كامل اختراع بايد با مركب . ها را متقاضي يا وكيل او امضاء نمايند روي مقيـاس متـري تهيه

و سانتي34هاي اختراع بايد روي كاغذ نقشه- و فقط از يك روي كاغذ استفاده متـر عـرض رسـم گردند سانتي22متـر طـول

. شود

: نسخه3ادعا در

را اينكه اختراع با ارائه راه حق حـل مـي حل عملي چه مشكلي و اطالعاتـي كـه ميزان حمايت ناشي از و چه مزايايـي دارد كنـد

. خص نمايدمش ثبت را

 فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعان

. اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع الثبت قبض رسيد بانكي حق
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 بايد خود مخترع اقدام نمايد؟ آيا براي ثبت اختراع حتماً

مي خير، ثبت امه با رونوشت يا اصل وكالتن در اين صورت تقاضانامه بايد به همراه. تواند از سوي وكيل مخترع تقاضا شود اختراع

. فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه شود

 سيستم ثبت اختراع در كشور ما چگونه است؟

يعني. گيردمي بر اساس اين سيستم، ثبت اختراع طبق ادعاي مخترع صورت. ما، سيستم اعالمي است سيستم ثبت اختراع در كشور

و به شرط  با رعايت اينكه اختراع در حيطه حمايت ثبت(مخترع عدم سابقه ثبت، ادعايادعاي مخترع مقرون به صحت تلقي شده

مي) قرار دارد يا خير . رسد به ثبت

 اختراع چند سال است؟) سند(اعتبار ورقه

به15يا10يا5ثبت اختراع به تقاضاي مخترع در ايران مدت اعتبار ورقه كه20و يا نهايتاً  در ورقه بايد صراحتاً سال خواهد بود

. ثبت اختراع قيد شود

 گيرد؟ در صورت قبول يا رد اختراع چه اقداماتي انجام مي

و جهت درج در روزنامه رسمي در صورت يا قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهي تهيه شده كشور تحويل متقاضي

از. گردد وكيل او مي به پس از درج در روزنامه رسمي يك نسخه و گواهينامه ثبت اختراع به روزنامه اداره مالكيت صنعتي ارائه

و قيطان وسيله اداره مزبور و نقشه اختراع ضميمه و يك نسخه از توصيف، ادعا به كشي شده با امضاء كامل شده و ممهور مدير كل

و مالكيت صنعتي تسليم متقاضي يا وكيل مهر اداره كل ثبت شركت مي ها . شود قانوني او

يا) برگ اخطار اداري( رد اختراع، كتباً در صورت مي به متقاضي در اين صورت متقاضي يا وكيل. گردد وكيل قانوني او ابالغ

و شكايت از تصميم اداره10 تواند ظرف قانوني او مي كل ثبت روز از تاريخ ابالغ رد اظهارنامه نسبت به تقديم دادخواست

ذي شركت و مالكيت صنعتي به مراجع  روز از تاريخ ابالغ10چنانچه در مدت. قضايي مستقر در تهران اقدام نمايدصالح ها

ذي تصميم اداره مالكيت صنعتي نسبت به تقديم . صالح قضايي مسموع نخواهد بود دادخواست اقدام نشود، ديگر ادعا در مراجع

و مرجع قانوني آن كجاست؟ و تأييد علمي اختراع چيست  ارزيابي

و تأييد علمي اختراع جست منظور و بررسي علمي سند اختراع به وسيله متخصصان از ارزيابي مربوطه با استفاده از تجارب وجو

و بانك علمي، مشاوره و خارجي است ها و فناوري هاي اطالعاتي داخلي و طبق قانون اين ارزيابي توسط وزارت علوم، تحقيقات

و ميتحقيقاتي كشورو از طريق مراكز علمي . گيرد صورت

و تأييد علمي اختراع اجباري است؟  آيا ارزيابي

و نوآوري و تسهيالت اعالم شده در بخشنامه حمايت از اختراعات، اكتشافات و هنري در براي استفاده از مزايا هاي علمي، فني

.دانشگاه آزاد اسالمي متقاضي بايد تاييديه علمي دريافت نمايد
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و تأييد عل  اي در بر دارد؟ مي اختراع هزينهآيا ارزيابي

. خير در حال حاضر

و تأييد اختراع شرايط خاصي وجود دارد؟  آيا براي ارزيابي

و تأييد علمي اختراع شرايط زير ضروري است براي پذيرش : تقاضاي ارزيابي

و مالكيت صنعتي اداره كل ثبت شركت(اختراع در مراجع حقوقي ثبت اوليه) الف ه ورقه ثبت؛و ارائ) ها

و مستند)ب و تأييد علمي اختراع، همراه با مدارك كامل  اختراع ثبت شده؛ ارائه تقاضاي ارزيابي

از)ج و تأييد علمي اختراع بيش گرفت؛ بدين معني كه در صورت رد اعتبار علمي اختراع متقاضي، بار انجام نخواهد2ارزيابي

سو تنها يك بار ديگر . پذير استي مرجع ديگري غير از مرجع بررسي كننده اوليه، امكانارزيابي علمي آن از

و تأييد علمي اختراع به كجا بايد مراجعه كرد؟  براي درخواست ارزيابي

ــدارك ــن م ــراه اي ــه هم ــه ب ــت ك ــراع الزم اس ــي اخت ــد علم و تأيي ــابي ــت ارزي ــراي درخواس ــراع-1: ب ــت اخت ــواهي ثب  گ

-4) نـسخه3(هـاي اختـراع نقـشه-3) نـسخه3(ح اختراع به صـورت تايـپ شـده توصيف مشرو-2و اصل گواهي) نسخه3(

و يا دانشگاه تعهدنامه متقاضي مبني بر عدم استفاده از تسهيالت سازمان و اينكه براي اولين بار اين اختراع بـه دانـشگاهها هاي ديگر

و جامعـه واحـدنمعرفي-6 تاييديه گروه آموزشي-5) نسخه3(آزاد اسالمي ارائه شده است امه دانشكده به دفتر ارتباط بـا صـنعت

. مراجعه شود200دزفول واقع در ساختمان دكتر حسابي طبقه اول اتاق شماره

و تجاري  توان مراجعه كرد؟مي سازي اختراع به كجا براي درخواست حمايت از تكميل اختراع

به براي درخواست حمايت از تكميل اختراع مي و براي تجاري توان مستقيماً هاي فناوري سازي اختراع مستقيماً به پارك مراكز رشد

.مراجعه كرد

 گيرد؟ آيا براي ثبت اختراع در خارج از كشور حمايت مالي صورت مي

. ثبت در خارج از كشور برخوردار شوند توانند از حمايت مالي بله، مخترعاني كه اختراعات آنها واجد شرايط زير باشند، مي

و مالكيت صنعتي اداره كل ثبت شركت(آنها در داخل كشور اختراع)الف . به ثبت رسيده باشد) ها

و تأييد علمي از سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي دريافت كرده باشند)ب . ارزيابي

و معرفي كرده باشندج . وكيل قانوني خود را انتخاب

و)د . تهيه كرده باشند (Business plan) كار براي اختراع خود طرح كسب

. باشند ثبت اختراعات در خارج كسب كرده) سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي(مجوز حمايت مالي را از كميته تخصصي)ه

:هاي مالي دانشگاه آزاد اسالميميزان ونوع حمايت

بهتامين هزينه-1 و خارج از كشور .نام دانشگاههاي ثبت حقوقي در داخل

و خارجي با هماهنگي دفاتر ذيربط در معاونت پژوهشي دانشگاهن هزينهتامي-2 .هاي شركت در مسابقات علمي داخلي
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و خارجي به شوراي هدايت دانشگاه به منظور استفاده از مزايـاي تعيـين شـده درمعرفي برگزيدگان جشنواره-3 هاي داخلي

.نامه آن شوراآيين

و تـامين هزينـه ارائه فرصت براي انجام يك طرح تحقيقات-4 هـاي آن بـا همـاهنگي دفتـر امـوري در زمينه نـوآوري مـذكور

.پژوهشي دانشگاه

و همايش-5 و پشتيباني از ارائه مقاالت مربوط به نوآوري مذكور در مجالت و خارجيحمايت مالي .هاي معتبر داخلي

و هنري ثبت شده توسط كميتهتشويق مالي نوآوري-6 .هاي علمي، فني

ا ميبراي دريافت و جامعه واحد دزفول واقع در طالعات بيشتر در همه موارد ياد شده باال توانيد به مديريت دفتر ارتباط با صنعت

. مراجعه فرماييد200ساختمان دكتر حسابي طبقه اول اتاق شماره 
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