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 مقدمه
یافتگی کشورها، نحوه  های بسیار مهم در ارزیابی توسعه یکی از شاخص

های علمی، فنی و هنری و سازوکارهای انجام  ثبت و حمایت از نوآوری
های خارجی و جذب  گذاری بسیاری از سرمایه. ستا ااین کار در کشوره

که دارای شوند  المللی در کشورهایی توصیه می های تحقیقاتی بین بودجه
ساختاری قابل اعتماد برای حفظ و صیانت از دانش تولید شده جهانی و 

های علمی، فنی و هنری  لذا اختراعات و سایر نوآوری. داخلی باشند
ها و مراکز علمی محسوب  توانند معیار مناسبی برای ارزیابی دانشگاه می

 . شوند
ای قواعد و المللی دار ثبت اختراع به شکل ملی و بیناز سوی دیگر 

اصولی است که باید رعایت گردد و عدم آشنایی با این اصول ممکن است 
 فردرو کند و یا فرصت ثبت را از  ثبت اختراع را با مشکالت فراوان روبه

به این منظور دانشگاه آزاد اسالمی با مد نظر قرار دادن . سلب نماید
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اداره حمایت از  «آوری زمینه مناسب برای آن، و فراهم» تولید علم«رسالت 
را در دفتر » های علمی، فنی و هنری اختراعات، اکتشافات و نوآوری

 .گسترش تولید علم در حوزه معاونت پژوهشی تاسیس کرده است
با توجه به تازگی موضوع و لزوم حمایت از نوآوران، آشنا کردن آنان و 

و نیز مندان به مبحث نوآوری، نحوه ثبت  سایر پژوهشگران و دیگر عالقه
» راهنمای ثبت اختراعات و اکتشافات«حقوق قانونیِ نوآوران، کتابچه 
 .توسط اداره یادشده گردآوری شد

در گردآوری این اثر تالش شده است که اصطالحات، مراکز حمایت، 
شیوه و مراحل ثبت و به طور کلی آنچه در فرایند ثبت اختراعات مورد 

 .نیاز است، توضیح داده شوند
 :ل بر دو قسم استکتاب مشتم

. اند نخست مطالبی در زمینه نوآوری، ثبت آن و قوانین مربوط آورده شده
 :پس از آن ضمایمی شامل

  نمونه اظهارنامه ثبت اختراع؛.الف
  نمونه گواهی ثبت اختراع؛.ب
  فرم حمایت از اختراع در دانشگاه آزاد اسالمی؛.پ
های علمی، فنی و  نوآوریحمایت از اختراعات، اکتشافات و «نامه   آیین.ت

 27/7/85 به تاریخ 187537/87به شماره » هنری دانشگاه آزاد اسالمی
 .بر کتاب افزون شده است
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 فصل اول
  ثبت اختراع در ایران و تاریخچهتعاریف

معانی بسیار   ابداع مفاهیمی هستند که گاه دارای واختراع، نوآوری، خالقیت
برای آشنایی و شناخت . ندا  متفاوت یکدیگرازاما . رسند نزدیک به نظر می

 :شود اشاره میمفاهیم باال اکنون به برخی تعاریف در باره بیشتر، 
 

عبارت است از چیزی نو انگیختن، از خود انشا کردن، نوکاری . اختراع
 ).دهخدا(کردن 
آفریدن، نوآوردن، نوکاری کردن، ایجاد کردن، چیزی نو  : معنی بهاختراع

ر موجودی که وجودش دارای نمونه نباشد و قبل از آن مانندی انگیختن، ه
 ).فرهنگ معین (سابقه ساختن یعنی چیزی نو و بی. نداشته باشد، اختراع گویند

در علم حقوق، اختراع محصول یا فرایندی است که نتیجه تالش و 
 .شود های فکری مخترع حاصل می  کوشش است که از تراوش

شود، یک  می ت زمانی که یک دستگاه تولیددر حقیق .اختراع و ابداع
یعنی  تواند ابداع باشد؛ ای می اما هر نظریه ،تکنولوژی اختراع شده است
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توان گفت اول  شناسی هم یک ابداع است، بنابراین نمی یک نظریه روان
تر از یک  البته ابداع خیلی کلی.شود یا بالعکس بعد اختراع می ابداع است و

 .تواند یک ابداع شود اختراع می اختراع است، ولی یک
 

های جدی،   توانایی دیدن چیزها به شیوه خالقیت عبارت است از.خالقیت
ای متفاوت،  شکستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب ها، فکر کردن به شیوه

های  ابداع چیزهای جدید، استفاده از چیزهای نا مربوط و تبدیل آن به شکل
  فرایند، یک عنوان یک تولید،ه ان، خالقیت را ببرخی دیگر از متخصص .»جدید

 .کنند های شخصیتی توصیف می ها و ویژگی سری مهارت
 

 فرض یکسانآنها را  دو مفهوم جداگانه هستند که گاهی .خالقیت و نوآوری
 و مفاهیم به صورتی جدید  نوآوری یعنی عملی ساختن افکار و.کنند می

به  .ی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدیدی ذهنیکارگیری توانا هخالقیت یعنی ب
آید و در نوآوری آن  عبارت دیگر در خالقیت اطالعات جدید به دست می

  .دنشو بازار عرضه می گوناگون درهای  شکلاطالعات به 
 

های پزشکی، کارهای هنری، اصول و  پیشرفت .خالقیت به عنوان تولید
 .شوند قوانین علمی از جمله تولیدات خالق محسوب می

 ،شود خالقیت فرایندی است که فرد با آن درگیر می .عنوان فراینده خالقیت ب
توانند عملکرد خالق  همه افراد می. حتی اگر به تولید چیز خاصی منجر نگردد
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 فکر کردن، صحبت کردن، بازی، نوشتن، : کارهایی مانندشامل  کهداشته باشند
هنری  بنابراین هر فعالیت .دوش میها و اشیا  کاری کردن ایده آزمایش و دست
خالقیت کودکان در . محسوب شود یتتواند خالق میهم کودک خردسال 

یعنی کودک، یک نقاشی را . های اولیه زندگی بیشتر بر فرایند مبتنی است سال
این عملکرد یعنی قرار گرفتن . دساز  اما آن را کامل نکرده و رها می،کند شروع می

 .گر منجر به تولید اثر نشوددر فرایند خالقیت حتی ا
 

 .ا دستگاهی جدید ساخته باشدی   شیوه، کسی که طرحی نو.مخترع
 

 طرحیک دستگاه یا یا سایر خصوصیات در سرعت، دقت  کسی که .مبتکر
تر از قبلی باشد یا  تغییراتی داده باشد که دستگاه یا طرح جدید مهم

 .  بیشتری ارائه نماید، مبتکر استوخدمات تازه 
 

 نگار مالکیت فکری در ایران تاریخ
در اینجا برای آشنایی خوانندگان، تاریخ رسمیت برخی قوانین ثبت در 

 :شود ایران ذکر می
 تدوین قانون مالکیت عالیم و تصویب قانون ثبت عالیم تجاری ایران؛. 1304
یران زیر نظر وزارت فالحت، تجارت تاسیس اداره ثبت عالیم در ا. 1305

 ه؛و فواید عام
 چاپ عالیم در مجله فالحت به ترتیب شماره ثبت؛. 1307
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استقرار اداره ثبت عالیم در وزارت اقتصاد ملی و چاپ عالیم . 1309
 تجاری در مجله اقتصاد ملی؛ 

تصویب قانون اختراعات و حمایت از اختراع و عالیم تجاری در . 1310
یم و بر اساس این قانون ثبت عال (1304ایران و نسخ قانون سال 

 ؛)اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول شد
ها و عالیم تجاری و اختراعات زیر نظر  تشکیل اداره ثبت شرکت. 1327

 اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور؛ 
  برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس؛1310نامه اصالحی اجرایی سال  تصویب آیین. 1337

 عاهده پاریس؛الحاق ایران به م. 1338
ها و عالیم تجاری به اداره ثبت  تغییر نام اداره ثبت شرکت. 1340

 ها و مالکیت صنعتی؛ شرکت
تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و امالک به سازمان ثبت اسناد و . 1352

ها و مالکیت صنعتی  امالک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکت
 یت صنعتی؛ها و مالک به اداره کل ثبت شرکت

 پذیرش اصالحات معاهده پاریس؛. 1377
 الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری؛. 1380
نامه و پروتکل مادرید در زمینه ثبت  الحاق ایران به موافقت. 1382
 المللی عالیم تجاری کاال و خدمات؛ بین
ای ه المللی نشانه الحاق ایران به معاهده لیسبون در زمینه ثبت بین. 1383

 .های مبدا کاال جغرافیایی و نشانه
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 فصل دوم
  ایرانقانون ثبت اختراعات ر تعریف اختراع د

 هجری شمسی است، 1310کشور که مصوب  طبق قانون ثبت اختراع در
وسایل موجود به طریقه جدید که در  ابداع هر وسیله جدید یا استفاده از«

ماده . »شود  محسوب میاختراع، صنعت یا کشاورزی کاربرد داشته باشد
راع به هیچ وجه به قابل استفاده  اختکند که واژه  تصریح می، قانون36

در نظر . اختراع داللت و سندیت ندارد بودن، جدید بودن یا حقیقی بودن
این . گرفتن این ماده، زیر سوال رفتنِ گواهی ثبت اختراع را به دنبال دارد

ه ثبتِ اختراع با بهره بردن از پایگاه ادار.  ثبت اعالمی استنظامرویه همان 
اطالعاتی و کارشناسان خود، نو بودنِ آنچه را از سوی مخترع به عنوان 

کند  مواردی ظرف چند ساعت تایید می اختراع اعالم شده است، حتی در
. کند باشد، گواهی ثبت برای آن صادر میز و بدون آنکه به تایید ادعا نیا

های  به این ثبت در روزنامه ربوطحال اگر پس از درج آگهی م
کند، به اعتراض وی  کثیراالنتشار، شخص دیگری مدعی شود و اعتراض

است که هم اکنون  در واقع این اتفاقی. شود در محاکم قضایی رسیدگی می
 بدون آن که ؛است یعنی آمار ثبت نسبت به گذشته باال رفته. رخ داده است
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 در زیر .دگیر آنها صورت زمینه دری مناسبی مهای کارشناسی و عل بررسی
گردد که فصل اول  یادآور می. شود های قانونی ثبت اختراع اشاره می به ماده

قانون مذکور به عالیم تعلق دارد که به علت عدم ارتباط به موضوع بحث، 
اند و مواد قانونی مربوط به اختراعات از فصل دوم  در اینجا آورده نشده
 .وندش قانون مذکور آغاز می

 
  هجری شمسی1310مصوب ایران قانون ثبت عالیم و اختراعات 

 ثبت اختراع. فصل دوم
 هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا .26ماده 

دهد که بر طبق شرایط و  یا مخترع آن حق انحصاری می فالحتی به کاشف
فاده نماید، اکتشاف یا اختراع خود است در مدت مقرره در این قانون از

مشروط بر این که اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در 
مورد اداره  ای که در این نوشته. اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد

 .شود ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می
ثبت تواند تقاضای   هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد، می.27ماده 
 :نماید
 ابداع هر محصول صنعتی جدید؛. 1

طریق جدید   کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به.2
 .برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فالحتی

  :توان تقاضای ثبت نمود  برای امور ذیل نمی.28ماده 
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  های مالی؛  نقشه.1

 یا منافی عفت یا هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی .2
  عمومی باشد؛ الصحه مخالف حفظ

 .ها و ترکیبات دوایی  فرمول.3

 کسی که بدواً مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود .29ماده 
شود، مگر اینکه خالف ادعای او در محاکم  می نماید، مخترع شناخته می

 .برسد دار به ثبوت صالحیت
ج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل  مخترعی که در خار.30ماده 

که مدت ورقه مزبور  تواند درصورتی اختراع کرده، می تحصیل ورقه
برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع  منقضی نشده باشد، در ایران نیز

ایران قبل از تقاضای  کند، لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه در
مقدمات  به موقع عمل یا استفاده گذارده و یاثبت اختراع کال یا جزئاً 

تواند از عملیات آن شخص یا  استفاده آن را تهیه کرده باشد، مخترع نمی
 .جلوگیری کند موسسه

 این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز 8 و 7 و 6 مفاد مواد .31ماده 
 .خواهد شد رعایت

خترع یا نماینده او پنج شود که م  اظهارنامه ثبت وقتی قبول می.32ماده 
 برای 34الثبتی را که به موجب ماده  برای اظهارنامه و الاقل حق ریال طال

حقی که برای اظهارنامه اخذ .  تادیه نمایدنقداً سال اول مقرر است،
 .شد شود، در هیچ مورد مسترد نخواهد می
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یا  و 15 یا 10 یا 5 مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع .33ماده 
در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقه .  سال خواهد بود 20منتهی 

مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا  اختراع قید شود مخترع یا قائم
 .خواهد داشت فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را

  :شود الثبت به طریق ذیل اخذ می  برای ثبت اختراع حق.34ماده 

  ریال طال؛10اول از قرار سالی برای پنج سال 

  ریال طال؛ 20 برای پنج سال دوم از قرار سالی
  ریال طال؛30برای پنج سال سوم از قرار سالی 

 . ریال طال40چهارم از قرار سالی  برای پنج سال
در حین صدور  ممکن است تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوق را

 صورت اگر پنج قسط دفعتاً تادیه در این. ورقه اختراع دفعتاً تادیه نمود
و %) 10(و اگر ده قسط تادیه شود ده درصد %) 5(پنج درصد  شود،

و اگر بیست قسط تادیه %) 15(اگر پانزده قسط تادیه شود پانزده درصد 
 .شود تخفیف داده می%) 20(شود بیست درصد 

ه اول  قسط هر سال اگر قبالً تادیه نشده باشد، باید در ظرف سه ما.35ماده 
هر . تادیه گردد واال ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد همان سال

دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق به آن  گاه در ظرف سه ماه
 .به اعتبار خود باقی خواهد بود سال است، تادیه نماید، ثبت اختراع

ودن و یا جدید  ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده ب.36ماده 
حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به  بودن و یا
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کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی  هیچ وجه داللت بر این نمی
آن صحیح است و اشخاص  های باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه می

اقامه  هرانتوانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی ت ذینفع می
 .دعوی کرده، خالف آن را ثابت نمایند

تواند به محکمه ابتدایی تهران رجوع   در موارد ذیل هر ذینفعی می.37ماده 
  :تقاضای صدور حکم بطالن ورقه اختراع را بنماید کرده و

  صادر شده باشد؛28وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده  .1

های علمی صرف بوده و عمالً قابل  یقه وقتی که اختراع مربوط به طر.2
 فالحتی نباشد؛ استفاده صنعتی یا

 وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به .3
  .عملی گذاشته نشده باشد موقع استفاده

تاریخ تقاضای   هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از.تبصره
ه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در ثبت، خواه در ایران و خوا

عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا  دسترس
 .اختراع جدید محسوب نمی گردد استفاده گذارده شده باشد،

 .الرعایه خواهد بود  الزم19 مفاد ماده 37 و 36 در مورد مواد .38ماده 
د ملکیت یا حق استفاده از موضوع توان  دارنده ورقه اختراع می.39ماده 

را کالً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل  اختراع خود
ارثاً منتقل شده باشد، مالک جدید وقتی  هر گاه ورقه اختراع. نماید
 .این انتقال را به ثبت برساند مند شود که تواند از مزایای این قانون بهره می
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 راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی  هر گونه معامله.40ماده 
آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود واال آن معامله نسبت  به عمل

هر گاه معامله در خارج ایران واقع . نخواهد بود به اشخاص ثالث معتبر
اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود  گردد، آن معامله در ایران نسبت به

 .باشد اسناد تهران ثبت شدهکه در اداره ثبت 

الثبت معامالت و انتقاالت مذکور در دو ماده فوق را وزارت   حق.41ماده 
مطابق نظامنامه معین خواهد کرد، لیکن در هر حال نباید از دو  عدلیه

 .نماید پهلوی تجاوز

 مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از .42ماده 
تواند از اسناد و اوراق مربوط  راع آزاد است و هر کس میاخت صدور ورقه

معامالت راجعه به آن با تادیه حقی که به موجب  به ورقه اختراع یا
 .تحصیل کند نظامنامه معین خواهد شد، سواد مصدق

 تواند در تمام مدت  دارنده هر ورقه اختراع یا قائم مقام قانونی او می.43ماده 

تغییری را که در اختراع خود داده باشد، مطابق مقررات اعتبار ورقه مزبور هر 
 .الثبت هر تغییر ده ریال طال خواهد بود به ثبت رساند، حق این قانون

 نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و .44ماده 
آنان در ایران نباشد، مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آنها منعقد  اقامتگاه

 .خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد، معامله متقابله خواهد شد شده باشد، مرعی

های مربوطه به اجرای این فصل را تنظیم   وزارت عدلیه نظامنامه.45ماده 
  :های مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحاً معین گرد در نظامنامه. نمود خواهد



 13...............................................................................................................................راهنمای ثبت اختراع

 

 تنظیم اظهارنامه ثبت؛  طرز.1
آنها ضمیمه  که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدقاسناد و اوراقی  .2

 اظهارنامه شود؛
 تصدیق صحت ترجمه؛  تعرفه انتشارات در مجله رسمی و تعرفه ترجمه و.3
  .باید به عمل آید  ترتیبی که مطابق آن کلیه ابالغات مربوط به ثبت اختراع.4
 
نامه اصالحی اجرایی قانون ثبت عالیم تجاری و  آیین

 1337صوب اختراعات م
 در اظهارنامه اختراع. فصل اول

شود، باید به فارسی تنظیم   اظهارنامه که برای ثبت اختراع داده می.22ماده 
 :امضا بوده و حاوی نکات ذیل باشد شده، دارای تاریخ و

 کننده؛ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست .1

ظهارنامه توسط  اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که ا.2
 شده باشد؛ وکیل داده

  موضوع اختراع به طور خالصه و روشن؛.3
 قانون ثبت عالیم و 33خواهد در حدود ماده   مدتی که درخواست کننده می.4

 دهد بدون هیچ شرط و قید؛ اختیارات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص
که  تی تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارجه درصور.5

 برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد؛
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 نماید؛ درخواست کننده در تهران انتخاب می  اقامتگاهی که.6
در ایران بوده و برای   اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که مقیم.7

دریافت کلیه ابالغات مربوط به اختراعی که درخواست ثبت آن 
 .شود، صالحیت داشته باشد  می

کننده، موضوع   در اظهارنامه ممکن است نام و نشانی درخواست.بصرهت
 اختراع، نام کشوری که قبال ً اختراع در آنجا به ثبت رسیده است

 شماره و تاریخ ثبت در خارجه به زبان فرانسه یا انگلیسی نوشته و
 .شود
   : اظهارنامه باید دارای ضمایم ذیل باشد.23ماده 

یا وسیله جدیده که برای آن تقاضای   و توصیف مشروح اختراع.1
 شود در سه نسخه؛ ورقه اختراع می

 باشد در سه نسخه؛ برای فهم توصیف مزبور الزم می هایی که  نقشه.2
از پرداخت وجوه مذکور در   قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی.3

  قانون ثبت عالیم تجارتی و اختراعات؛32ماده 
 .هارنامه توسط وکیل تسلیم شده باشدکه اظ درصورتی  وکالتنامه.4

 اظهارنامه باید به موضوع اصلی یک اختراع و موضوعات .24ماده 
  .به همان موضوع اصلی است، محدود باشد تفصیلی که مربوط

ثبت رسیده باشد، درخواست   چنانچه اختراع قبالً در خارجه به.تبصره
درخواست  لی آنتواند بر اساس اختراع اصلی و اختراع تکمی کننده می

 .ورقه اختراع واحدی بنماید
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 توصیف مشروح اختراع که مطابق ماده بیست و چهار ضمیمه .25ماده 
ای از اختراع و  شود، باید به فارسی تهیه و در آخر آن خالصه اظهارنامه می

معذالک اگرتنظیم آن به فارسی برای  .نحوه اعمال آن اضافه شود
به فرانسه یا به  تواند توصیف کامل را درخواست کننده میسر نباشد، می

 .انگلیسی و خالصه آن را به فارسی ضمیمه نماید

 توصیف مزبور به هر زبانی که باشد، باید خوانا و به طوری که .26ماده 
اطالع بتوانند از مطالعه آن موضوع و تازگی آن را درک کنند،  اشخاص با
   .نوشتن ممنوع استالسطور  کردن و بین تراشیدن و پاک. نوشته شود

تعداد آنها در آخر معین و  روی کلمات زیادی باید خط کشیده شده و
کننده یا  ها نیز باید به امضای در خواست صفحات و رونوشت. امضا شود

باید  ها با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه شده و نقشه. وکیل او برسد
 .اشددارای امضا یا مهر درخواست کننده و یا وکیل او ب

سانتی ) سی و چهار (های آن روی کاغذی که   توصیف اختراع و نقشه.27ماده 
و بیست و دو سانتیمتر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی  متر طول

صفحات  .به نحوی که پشت صفحه سفید بماند یک طرف کاغذ تهیه شود،
. نه ملصق شودیکدیگر با قیطان یا منگ توصیف باید شماره مسلسل داشته و به

 .شماره ترتیبی باشد ها باید روی کاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای نقشه

 شعبه ثبت عالیم و اختراعات پس از دریافت اظهارنامه صحت .28ماده 
مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرارداده و پس از وارد نمودن  تشریفات

دارای همان های وارده نسخه دوم آن را که  درخواست اظهارنامه در دفتر
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مهر اداره ثبت با قید تاریخ  مشخصات نسخه اصلی است، پس از امضا و
درخواست کننده  ساعت و روز و ماه و سال وصول آن با تمام حروف به

 .مسترد خواهد کرد
 

 ثبت اختراع. فصل دوم
که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود،   درصورتی.30ماده 

 اختراع در دفتر مخصوصی 
 : ا قید مراتب زیر به ثبت خواهد رسیدب

  شماره ثبت؛ .1
  شماره دفتر اظهارنامه؛ .2
  تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت، روز و ماه وسال؛ .3
  نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه؛ .4
 نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل .5

 باشد؛در خواست ثبت شده 
  موضوع اختراع؛.6

  مدت اعتبار ورقه اختراع ؛.7
  شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اعتبار در خارجه؛.8
  تاریخ ثبت اختراع؛ .9

  امضای رئیس شعبه ثبت عالیم تجارتی و اختراعات؛.10
 .  امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او.11
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 اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد  در دفتر ثبت اختراعات برای هر.تبصره
هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقاالتی . شد

 . شود، باید در صفحات مزبور ثبت گردد که جزئاً و یا کالً نسبت به اختراع واقع می
 پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی که به صاحب اختراع یا .31ماده 

 : شود، باید شامل نکات زیر باشد اده مینماینده او د

  شماره ثبت اختراع؛.1
  تاریخ ثبت اختراع؛.2
  شماره دفتر اظهارنامه؛ .3
  موضوع اختراع؛.4
  تاریخ تسلیم اظهارنامه؛ .5
  نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او؛ .6
  نشانی صاحب اختراع در ایران؛ .7
  مدت اعتبار ورقه اختراع؛ .8
  شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه؛ .9

  امضای رئیس شعبه ثبت عالئم تجارتی و اختراعات؛ .10
  امضای مدیر کل ثبت؛ .11
 .  شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع.12

 
ها به وسیله قیطان یا  یک نسخه از توصیف اختراع و خالصه آن و نقشه

  .شود منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می
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 در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت .32ماده 
 : آگهی که شامل مراتب زیر است منتشر خواهد نمود

 شماره ثبت اختراع؛
 مدت اعتبار ورقه اختراع؛ 

 نام صاحب اختراع و نشانی کامل او؛ 
 . موضوع اختراع

ت در آگهی مزبور به امضای رئیس شعبه ثبت عالیم تجارتی و اختراعا
 .روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی منتشر خواهد شد

نامه محسوب   مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهار.33ماده 
 . گردد می

  :شود الثبت به طریق ذیل اخذ می  برای ثبت اختراع حق.34ماده 

   ریال طال؛10برای پنج سال اول از قرار سالی 

 ریال طال؛ 20 برای پنج سال دوم از قرار سالی

  برای پنج سال؛  ریال طال30برای پنج سال سوم از قرار سالی 
 . ریال طال40چهارم از قرار سالی 

در حین صدور  ممکن است تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوق را
در این صورت اگر پنج قسط دفعتاً تادیه . ورقه اختراع دفعتاً تادیه نمود

و %) 10(ط تادیه شود ده درصد و اگر ده قس%) 5(پنج درصد  شود،
و اگر بیست قسط %) 15(درصد  اگر پانزده قسط تادیه شود پانزده

 .شود تخفیف داده می%) 20(تادیه شود بیست درصد 
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 قسط هر سال اگر قبال تادیه نشده باشد، باید در ظرف سه ماه اول .35ماده 
هر . خواهد شدتادیه گردد واال ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط  همان سال

دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق به آن  گاه در ظرف سه ماه
 .به اعتبار خود باقی خواهد بود سال است تادیه نماید، ثبت اختراع

 ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید .36ماده 
ورقه مزبور به حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین  بودن و یا

کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی  هیچ وجه داللت بر این نمی
آن صحیح است و اشخاص  های باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه می

اقامه  توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران ذینفع می
 .دعوی کرده خالف آن را ثابت نمایند

که تقاضا کننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از  در صورتی .37ماده 
صاحب اختراع اصلی باشد، ورقه ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از 

تواند از   دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی اختراع اصلی را به او نمی
 .اختراع تکمیلی استفاده کند، مگر آن که بین آنها تراضی به عمل آید

مربوط به نام و نشانی و تابعیت و نماینده صاحب  تغییرات .38ماده 
. اختراع در ایران رسمیت نخواهد داشت، مگر آنکه در ایران به ثبت برسد

ثبت تغییرات مزبور به موجب اظهارنامه رسمی به امضای صاحب اختراع 
 . یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد

شروحاً در آن قید و مدارک اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات م
رسیدگی به اظهارنامه . الثبت ضمیمه آن گردد مربوطه و قبض پرداخت حق
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و ثبت تغییرات بر طبق اصولی که برای ثبت اختراع ذکر شده است، به 
تغییرات مربوط به نشانی و نام صاحب اختراع یا نماینده . عمل خواهد آمد

 .دقانونی او در ایران احتیاج به آگهی ندار
 ثبت کلیه تغییرات باید در روی صفحه مخصوص به آن اختراع .39ماده 

به عمل آید و مراتب در ظهر ورقه ثبت اختراع از طرف شعبه ثبت عالئم 
 .و اختراعات قید گردد

در صورتی که اختراعی قانوناً مورد انتقال قرار گیرد، مراتب زیر . 40ماده 
 : باید در اظهارنامه تصریح گردد

 شماره ثبت در ایران؛ .الف
 الیه؛  نام و اقامتگاه و تابعیت منتقل.ب
 . نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران.ج
اظهارنامه   مدارک قانونی و وکالتنامه ورقه ثبت اختراع در ایران باید ضمیمه.41ماده 
 ).شدورقه اختراع بعد از ثبت انتقال به صاحب آن مسترد خواهد(شود 
صورتی که انتقال در خارجه واقع شده باشد و شعبه ثبت  در .42ماده 

اختراعات محل انتقال مزبور را به ثبت رسانیده باشد، مستخرجه ثبت 
 .الذکر دلیل انتقال خواهد بود فوق

تواند اجازه استفاده از اختراع خود را که در   صاحب اختراع می.43ماده 
اجازه مزبور باید . ی بدهدایران به ثبت رسیده یا هر گونه شرایطی به دیگر

در دفتر ثبت اختراعات در صفحه مربوط به آن اختراع ثبت و در روزنامه 
 .رسمی منتشر شود
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 اداره ثبت پس از رسیدگی و مطابقت درخواست با مقررات .44ماده 
نامه مبادرت به ثبت آن نموده و آگهی حاوی نام صاحب  قانونی و آیین

ای از مفاد  تراع و شماره اختراع و خالصهاختراع و استفاده کننده از اخ
ای از ثبت  نامه منتشر خواهد نمود و به شخص ذینفع مستخرجه اجازه

 .مزبور را تسلیم خواهد داشت
 

 در ایراناختراع حقوقی تایید  ثبت و
های  الکیت مها و داره کل ثبت شرکتدر حال حاضر ثبت اختراع فقط در ا

هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که  .دوش انجام میواقع در تهران صنعتی 
مدعی ابداع محصول صنعتی جدید باشد، وسیله جدیدی کشف نماید و 
راه و روشی برای به دست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی کشف 

تواند مورد اختراع خود را به ثبت رساند و گواهی ثبت آن را  نماید، می
اختراع در ایران به هیچ شود که گواهی ثبت  خاطر نشان می. دریافت نماید

وجه برای قابل استفاده بودن، جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت 
  :عبارتند از توان به ثبت رساند، در ایران نمیمواردی که . ندارد
 ؛ کشفیات.1
 ؛های ریاضی روش های علمی و نظریه .2
 ؛های انجام کار تجارت قواعد یا روش ها و طرح .3
 ؛ فکری یا بازی کردن باشدی صرفاًها عالیتآنچه برای ف .4
 ؛ روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی.5
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ها که روی بدن انسان یا حیوان انجام  های تشخیص بیماری  روش.6
 ؛گیرد می

 های مالی؛ نقشه. 7
 اختراعاتی که مخالف نظام عمومی و عفت عمومی باشند؛. 8
 . داروییها و ترکیبات فرمول. 9

های صنعتی واقع  ها و مالکیت ثبت حقوقی اختراع، توسط اداره کل ثبت شرکت
 .شود انجام می 222مقام فراهانی، نبش میرزا حسنی، شماره  قائمخیابان  در
 

 در ایراناختراع حقوقی مدارک مورد نیاز برای ثبت 
 کل الزم است مدارک زیر پس از تکمیل به اداره ،اختراعحقوقی برای ثبت 
 :های صنعتی تحویل گردند ها و مالکیت ثبت شرکت

 است یاظهارنامه فرم مخصوص .)سه نسخه (اظهارنامه ثبت اختراع .1
متقاضی باید از واحد  شود و محسوب میاوراق بهادار در زمره که 

های  مالکیت ها و اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکت
ن اقدام نماید آ یمیل و امضانسبت به تک وکند آن را تهیه  صنعتی

ها را به زبان فارسی   چنانچه متقاضی نتواند فرم.)1پیوست (
های انگلیسی یا فرانسه تهیه  برگرداند، باید متن کامل آن را به زبان

 .ای از آن را به زبان فارسی برگرداند نماید و خالصه
ا باید اختراع مورد ادع .)سه نسخه ()شرح فنی (توصیف مشروح اختراع .2

های  در شرح اختراع باید تمام جنبه .کامل شرح داده شود به طور دقیق و
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 A4 کاغذ مورد استفاده در قطع  .دنبه طور واضح بیان گردمورد ادعا 
 . باشد

 نقشه کامل اختراع باید با مرکب از روی .)سه نسخه( های اختراع نقشه .3
ا وکیل او امضا یها را متقاضی  نقشهپایین . شودمقیاس متری تهیه 

انتی متر س 34 × 22به ابعاد  های اختراع باید روی کاغذ نقشه. دننمای می
 .دگردید از یک روی کاغذ استفاده ابرای کشیدن نقشه ب. دنشورسم 

کند  چه مشکلی را حل مینماید  ادعا مشخص می .)سه نسخه( ادعا .4
 ثبت یزان حمایت از حقماین اطالعات . دارای چه مزایایی است و

 .ندنک را مشخص می
  ؛نافتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترع .5
 ؛ قبض رسید بانکی حق ثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.6
تمامی کارها توسط  وضروری نیست خترع حضور م ، برای ثبت اختراع.7

در این صورت مخترع باید تقاضانامه را به همراه اصل  . او انجام گرددلوکی
 .نمایدضمیمه اظهارنامه به ا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده نامه ب وکالت

قوقی بر اساس ادعایی است که حشود روند ثبت   چنانکه دیده می:توضیح
اساساً بر مبنای قوانین ثبت، اختراعی که مراحل . فرد یا افراد اعالم می کنند

 .دتواند برای ثبت علمی اقدام نمای ثبت حقوقی را طی نکرده است، نمی
 

 های ثبت اختراع  نظام
 : طور کلی دو نظام برای ثبت اختراع در دنیا وجود دارده ب
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  ؛ نظام اعالمی.1
  .)Examination( نظام بررسی ماهیتی .2

 و ممکن یستنظام ثبت اختراع لزوماً یکی از دو نظام مذکور به صورت مطلق ن
 و تکنولوژی های علوم  در برخی حوزه، ثبت اختراع در یک کشورنظاماست 

 فقط شود، نمی ادعا شده بررسی اختراعِدر این مدل، . باشدبه صورت اعالمی 
 در بعضی از علوم و .گردد میاقدام ، به ثبت آن عدم ثبت اختراع صورت در
عالوه بر استعالم به یعنی .  استثبت اختراع بررسی ماهیتیِ ها به شکل وریآ فن

 .شود نیز منوط مییق از نظر تخصصی  به بررسی دق،منظور عدم ثبت پیشین آن
دقیق  کشور ایاالت متحده با توجه به اینکه از یک نظام ثبت اختراع بسیار

های  در تمامی حوزه بررسی ماهیتی نظام از است،و پیچیده برخوردار 
 وجود میان نظاممبه تفاوت اساسی با توجه  .گیرد فنون بهره می علوم و

 این کشور با اغلب )Patentپته، تراع، پروانه ثبت اخ (پروانه اختراع
. استورد خاص قابل بررسی مبه صورت ایاالت متحده کشورهای دنیا، 

 در صورت فقط و است نظام ثبت اختراع به صورت اعالمی در ایران
تمایل مخترع به ارزیابی علمی اختراعش، وی باید با درخواست ارزیابی و 

وری در آ وآوران و ارزشیابی فنتأیید علمی اختراع به اداره کل امور ن
 .وری مراجعه نمایدآ وزارت علوم، تحقیقات و فن

 آن ،شود ای که به یک مخترع می در کلیه کشورهای دنیا نخستین توصیه
پیش از آن که اختراع خویش را در کشورهای دیگر به ثبت  است که
 . برای ثبت آن در کشور متبوعش اقدام نماید،رساند
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  اختراعورقه ثبتاعتبار 
 شود  می تنظیم سال20 و 15، 10، 5 ه مدت ببا توجه به تقاضای مخترع

 .که باید به طور دقیق در ورقه ثبت اختراع قید شود
 

 ؟در صورت قبول یا رد اختراع چه باید کرد
دهد، اختراع پذیرفته  پس از ارائه گواهی ثبت اختراع دو حالت زخ می

 .شوند ضیح داده میموارد در زیر تو. شود شود یا نمی می
به   وشود میمراتب ثبت به صورت آگهی تهیه  :در صورت پذیرش اختراع

. گردد  درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او میمنظور
های   یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت،پس از درج در روزنامه رسمی

ل یکمتط اداره مزبور نامه ثبت اختراع توس  و گواهیشود  میارائهصنعتی 
 نقشه اختراع ضمیمه  نسخه از توصیف، ادعا وز آن یکپس ا. گردد می
به مهر  مهمور  مدیر کل ویشده با امضا کشی یطانبه صورت ق گردند و می

اضی یا وکیل او متقبه های صنعتی  مالکیت ها و اداره کل ثبت شرکت
 .)2پیوست (شود  میتسلیم 

متقاضی یا وکیل  بهبه صورت کتبی خطار اداری برگه ا :در صورت رد اختراع
د ظرف نتوان در این صورت متقاضی یا وکیل او می. شود قانونی او ابالغ می

کایت  ش نسبت به دادن دادخواست و،روز از تاریخ ابالغ رد اظهارنامه 10مدت 
های صنعتی به مراجع قضایی  مالکیت ها و از تصمیم اداره کل ثبت شرکت

روز از تاریخ ابالغ تصمیم  10مدت در چنانچه  .ان اقدام نمایندمستقر در تهر
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های صنعتی نسبت به تنظیم دادخواست اقدام  مالکیت ها و اداره کل ثبت شرکت
 . در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد،نشود

 
 تایید علمی اختراع ارزیابی ومدارک الزم برای 

 :کی به شرح زیر الزم استبرای ارزیابی و ثبت اختراع ارائه مدار
های صنعتی  مالکیت ها و ثبت اولیه اختراع در اداره کل ثبت شرکت .1

 ؛   ورقه ثبتارائهو 
همراه با مدارک کامل  تایید علمی اختراع،  تقاضا برای ارزیابی وارائه .2

  .مستند اختراع ثبت شده و
چنانچه (ود ش  بار انجام نمی2 اختراع بیش از  هرتایید علمی و ارزیابی

 ).برای بار دوم در همان مرجع قابل طرح است اختراع یک بار تایید نشود،
تواند ارزیابی علمی   متقاضی می، اختراع رد اعتبار علمیِدو باردر صورت 
 . ارجاع دهدیگریسی کننده درمرجع بر به اختراع را

 
 مراکز ارزیابی و تایید علمی اختراع و مراجع قانونی ثبت آن

از ارزیابی و تایید علمی اختراع، تایید و بررسی علمی سند اختراع منظور 
ها و  متخصصین مربوط با استفاده از تجارب علمی، مشاوره توسط
این امر توسط موسسات . های اطالعاتی داخلی یا خارجی است بانک

ارزیابی و تایید علمی . شود که به آنها اشاره خواهد شد گوناگونی انجام می
 .هزینه ندارددر ایران  حال حاضر اختراع در
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 :مراجع قانونی ارزیابی، تایید و ثبت علمی اختراع عبارتند از
دانشگاه آزاد اسالمی، معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم،  .1

های علمی، فنی و  ختراعات، اکتشافات و نوآوریااداره حمایت از 
 هنری؛

  خیابان انقالب،،تهران :وریآ اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فن .2
 ؛5طبقه  ،71شماره  خیابان فرصت جنوبی، ،میدان فردوسی

 ؛صنعتی ایران های علمی و سازمان پژوهش .3
   ؛دانشگاه تهران .4
  ؛صفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان ا.5
 ؛دانشگاه شیراز شیراز، .6
  ؛دانشگاه فردوسی مشهد، .7
 .تبریز، دانشگاه تبریز .8

 
  در ایران حمایت از تکمیل اختراعدرخواست

توان به مراکز رشد و  برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می
 .دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه کرد

 دانشگاه آزاد  چنانچه مخترع مایل باشد برای اختراع خود از حمایت
 در این مجموعه را 3های پیوست  اسالمی برخوردار گردد، الزم است فرم

، از طریق معاونت پژوهشی واحد به دفتر A4میل در کاغذ قطع پس از تک
 .گسترش تولید علم ارسال نماید
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 تجاری کردن اختراع
و نیز  های اخیر پیدا کرده است با توجه به اهمیتی که کارآفرینی در سال

 تجاری ،اهمیت تغییر شکل تولیدات علمی و کاربردی بودن اختراعات
 ،هایی است که در استفاده علمی از اختراع یکردن اختراع نیز یکی از ویژگ

های  به پارکالزم است برای تجاری کردن لذا . مورد نیاز خواهد بود
 .گرددکننده از نوآوران مراجعه  های حمایت دیگر سازمان وری وآ فن
 

 ثبت اختراع به منظور ارائه در خارج از کشور
ست در زمینه وجود یا عدم المللی اختراع مستلزم این است که مخترع نخ ثبت بین

به این منظور او باید از طریق . وجود مورد مشابه اختراع خود اطمینان حاصل کند
 نسبت www.iran-inventors.comدر نشانی الکترونیکی ) Search(وجو  جست

برای ثبت اختراع در خارج از کشور و استفاده . به این موضوع اطالع کسب نماید
راحل و تخفیف توسط وزارت علوم، تحقیقات و این م(کل هزینه % 50از
 :شوند می مراحل زیر طی ،)آوری قابل اجرا هستند فن

 های صنعتی به ثبت رسیده باشد؛ ها و مالکیت  اختراع باید در اداره کل ثبت شرکت.1
وری یا آ  ارزیابی و تایید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فن.2

 مراجع تاییدکننده اختراع؛
 فی وکیل قانونی از طرف مخترع؛ معر.3
 د؛ و برای اختراع طرح کسب و کار تهیه ش.4
 د؛ونتکمیل ش WIPSهای مربوط به  فرم .5
 .دوحمایت مالی از کمیته تخصصی ثبت اختراع در خارج کسب ش مجوز .6
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 فصل سوم
 در خارج از کشورثبت اختراع 

لمللی در قالب خانواده ثبت ا های بین ترین پایگاه اطالعاتی که در آن داده مهم
که نمایه جهانی ثبت اختراعات است شده بندی شده است، توسط درونت تهیه  دسته

)World Pateninden (به ترتیب،پردازند شورهایی که به ثبت اختراع میک. نام دارد  
 .ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و کاناداآمریکا، : عبارتند ازاهمیت 

 :شود پرداخته میبه آنها متفاوت است که در زیر رها کشوثبت اختراع در 
 

 )U.S. Patent and Trademark Office - USPTO (ثبت اختراع در ایاالت متحده
در ایاالت متحده اظهارنامه به عنوان تقاضایی برای بررسی یا آزمایش در نظر 

ری این هنگامی که اظهارنامه در اداره ثبت اختراع و عالمت تجا. شود گرفته می
کشور به عنوان یک درخواست کامل پذیرفته شود، توسط کارشناسی بررسی 

اطالعات آن در دسترس عموم (د دگر شود و پس از هجده ماه منتشر می می
در اختراعات کنترل رعایت الزامات قانونی، : فرایند بررسی شامل). گیرد قرار می

تراع، اسناد  ثبت اخشده های منتشر ثبت شده در آن کشور، درخواست
شود تا مشخص گردد  میوجو  جستاختراعات خارجی و مبانی نظری موجود 



 ونت پژوهشیمعا ...................................................................................................................30

ارائه . که آیا نوآوریِ ادعا شده، جدید، کاربردی و غیر بدیهی است یا خیر
   . سال نیز طول بکشد5گواهی ثبت ممکن است تا 

 
 )Japanese Patent Office - JPO(ثبت اختراع در ژاپن 

د، گرد ثبت نوآوری به اداره مربوط در ژاپن ارائه میهنگامی که درخواست 
ای و رسمی  نخست رسیدگی رسمی به منظور مشخص کردن الزاماتِ رویه

شود تا بررسی بعدی   سال تقاضای دیگری ثبت می3پس از . شود انجام می
ندادن تقاضای مجدد به منزله انصراف از درخواست ثبت . انجام گردد

وم دلیلی مبنی بر رد درخواست یافت نشد، چنانچه در بررسی د. است
 پس از صدور گواهی اختراع .گواهی اختراع به نوآوری داده خواهد شد

 .نامه رسمی در صورت اعتراض، امکان لغو گواهی وجود دارددر روز
 

  )European Patent Office - EPO(ثبت اختراع در کشورهای اروپایی 
 اروپاعضو اتحادیه های کشورثبت شده در اختراع و حفظ ثبت مراحل 

توان اختراع را  به طور کلی با طی کردن مراحل زیر می. بسیار پیچیده است
 :در این کشورها ثبت و حفظ نمود

 
  مدارکسازی آماده. الف
نوشتن گزارش اختراع به زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسه به طوری  .1

لی، جزییات کامل آوری اختراع، سابقه قب فنکه شامل زمینه و حوزه 
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همچنین . فنی، مزایای اختراع و نحوه حل مشکالت موجود باشد
 باید طریقه انجام عملی موضوع اختراع با ذکر مثال توصیف

 ؛شود
 بر اساس گزارش اختراع که )پروانه ثبت اختراع(نویس   نوشتن پیش.2

 ؛شود معموالً توسط وکیل انجام می
 . اختراعات اروپاهای رسمی اداره ثبت  پر کردن فرم.3

 
 گیری پرونده تشکیل و پی. ب

  تکمیل پرونده در شعبه؛.1
 ثبت اختراع هوجوی موضوع اختراع و ادعاهای آن در ادار جست. 2

 اروپا؛
نتایج   انتشار پرونده شامل تمامی جزییات قانونی و فنی پرونده و.3

 وجو در روزنامه رسمی به صورت چاپی و دیجیتال؛ جست
ی محتویات پرونده در صورت تسلیم درخواست و هیت بررسی ما.4

 .های الزم پرداخت هزینه
 
 اعطای گواهی ثبت اختراع. پ

 ی پرونده، در صورت متقاعد شدن کمیتهیتپس از بررسی ماه
 به نام متقاضی صادر خواهد پروانه ثبت اختراع مربوط، گواهی اعطای

 .شد
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 تمدید ساالنه. ت
م پروانه ثبت اختراع در هر یک از های الز در صورت پرداخت هزینه

اند، به طور  که مورد درخواست قرار گرفتهاروپا کشورهای عضو اتحادیه 
 .ساالنه تمدید خواهد شد

 
 اعمال حق. ث

که دارنده امتیاز معتبر اختراع در هر یک از کشورهای مربوط،  درصورتی
 تواند  توسط اشخاص ثالث شود، میپروانه اختراع متوجه نقض حقوق

 .های گوناگون اقدام کنند برای احقاق حقوق خود از راه
 

 ثبت اختراع در سایر کشورها
 در هر کشور، مستلزم ارائه پروانه اختراع نخستین گام برای دریافت

 )Filing(و تشکیل پرونده  پروانه اختراع ثبت (Application)تقاضانامه 
ر دارای تقاضانامه مذکو. در اداره ثبت اختراعات آن کشور است

توصیف فنی . عنوان اختراع، سابقه و شرح فنی آن است: هایی مانند قسمت
و صورت گیرد اختراع باید با بیانی روشن و به زبان رسمی کشور هدف 

که شخصی با فهم متوسط از آن  طوری به حد کافی دارای جزییات باشد، به
برای توصیف بهتر معموالً . را بیابد استفاده یا بازسازی آن اختراع ، توانفن

تقاضانامه . شوند های مربوط نیز ارائه می اختراع، نقشه، طرح و دیاگرام
است که در واقع حدود قانونی حمایت ) Claim(همچنین دارای چند ادعا 
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تقاضانامه در اداره ملی ثبت اختراعات . دنکن درخواست شده را تعیین می
ز سوی کشورهای عضو ای به نمایندگی ا کشور مورد نظر یا دفتر منطقه

 از بررسی و احراز سرسد و پ میبه ثبت ) مانند اداره ثبت اختراعات اروپا(
 که در سرتاسر همان گردد شرایط الزم از سوی دولت مربوط اعطا می

ای  در کشورهایی که عضو یک دفتر منطقه .کشور معتبر و قابل دفاع است
کنند،  ورها فعالیت میثبت اختراع هستند و دفاتر مربوط در تمامی آن کش

متقاضی باید مشخص کند که مایل به ثبت اختراع در کدام یک از دفاتر 
هر یک از کشورهای انتخاب شده پس از بررسی . است) کشورهای عضو(

پرونده مختار است اختراع را به ثبت رساند و در سرزمین خود از آن 
ای،   دفاتر منطقهرف ثبت درلذا صِ. حمایت نماید یا به کلی آن را رد کند

 . به معنی کسب حمایت از تمامی کشورهای عضو آن دفتر نیست
 

 م یچگونگی درخواست ثبت اختراع دا
پروانه  تنظیم تقاضای ثبت نخستم، یبرای درخواست ثبت اختراع دا

های  هر یک از بخشاز  ای صهتقاضا به صورت خال .است ضروری اختراع
شامل ای  مقدمه ارائه. شود  داده می توضیحپروانه اختراعگیری ثبت  شکل

 ، در مقدمه.درخواست ثبت اختراع الزم است برای ،شرح کارها و سابقه
 باید پروانه اختراعدرخواست ثبت . شود  ذکر میپروانه اختراعجدید بودن 

ها، تصویرها، سوگندنامه یا اظهارنامه و  شامل مشخصاتی نظیر خواسته
ای  نامه ویژهبت آن باشد که تمامی آنها در میزان دستمزد مورد نیاز برای ث
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  درپروانه اختراعنامه ارسالی همراه با درخواست ثبت  .دشون مینوشته 
USPTOبه نوع (و هزینه مصرفی  شود، به عنوان مثال نوع اثر  بایگانی می

های درخواست ثبت  برگه. گیرد می در بایگانی قرار) قرارداد بستگی دارد
طور داوطلبانه در اختیار مبتکر قرار ه هایی هستند که ب ه، برگپروانه اختراع

مشخصات مبتکر، . ستها ا  فهرست داده ی د و مشخص کنندهنگیر می
 ندسته از جمله مواردی ،ها و فرآیندهای مورد استفاده در خلق اثر روش

 مشخصات باید کامل، واضح .ندا  اهمیتدارای پروانه اختراعکه در نگارش 
پروانه  و مدت زمانی که سایر افراد را از استفاده از ثبت دنو مختصر باش

که برای را هایی  بخش. طور دقیق مشخص نمایده  ب،کند  محروم میاختراع
 زیرتوان به اختصار به صورت   می،درخواست ثبت اختراع مورد نیاز است

 :برشمرد
ی تماماشد و  که باید کوتاه و جامع ب، و تحقیق انجام شدهعنوان اثر. 1

استفاده از کلمات نامفهوم و . را بیان کند ابداع موارد مربوط به
. سبب انحراف از اصل موضوع خواهد شد، سنگین در عنوان اثر

 استالمللی  صورت بینه پس از عنوان اثر، شماره درخواست که ب
 ؛ ذکر خواهد شد،شود و در روز قرارداد تعیین می

که ابداع به صورت  صورتی ر د،کننده اثر ذکر سرپرست گروه ابداع. 2
 ، محل اقامت درخواست کننده و ملیت ذکرعالوه بر. گروهی باشد

 آورده پروانه اختراعآدرس پستی وی نیز باید در درخواست ثبت 
 ؛شود
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 و استفاده از تعداد منبع یا منابع مورد استفاده برای ثبت اختراع. 3
 ؛است زمجوی اینترنتی الو محدودی از کلمات کلیدی برای جست

توان  می را، های مختلف ذکر شده در ثبت اختراع فهرست بخش. 4
 ؛ذخیره کردبه صورت برنامه کامپیوتری در دیسک فشرده 

 ؛معرفی گرددباید است،  اثرپدیدآورنده  یعلم  زمینه تحقیق شاخه. 5
دیدگاه اثر باره تحقیق که با مطالعه آن بتوان در   ازای بیان چکیده. 6

 ؛دپیدا کرکلی 
دهنده پایه   که نشانچندین طرح مشابهپیشینه توضیح مختصری از . 7

 ؛و زیربنای اختراع درخواست شده باشد و سابقه کار را ذکر نماید
 که در این بخش باید اثر خلق شده به طور توضیح جزء به جزء اثر .8

در توضیح اثر . و نحوه ساخت شرح داده شود  از نظر علمی،کامل
 خطوط ، اختصارات،می، اعداد، نمادها، فهرست عالها باید مقیاس

صورت صحیح و منطبق بر استانداردهای ه ها ب راهنما و پیکان
های مورد استفاده برای بیان  این بخش شکل در. دنالمللی باش بین

 ؛دنشو  و توضیح آنها نیز آورده میپروانه اختراعتر  واضح
برای شده ندهای انجام فرای له واطرح مس که کلیتی از مسالهبیان . 9

 ؛ستا خلق اثر
 ؛ شودارائه پیشنهاد مولز در صورتطرح برای بهبود و تکمیل  .10
در ن آاثر و بیان تأثیر اقتصادی توضیحات درباره  از گیری نتیجه .11

 .بیان شودجوامع مختلف 
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 )Patent Cooperation Treaty -PCT( معاهده همکاری در ثبت اختراع
 PCT  ثبت اختراع، تابع یا ساکن یکی از کشورهای عضوچنانچه خواستاران

المللی اختراع را بر اساس مقررات این  توانند اظهارنامه ثبت بین باشند، می
المللی را به اداره   اظهارنامه بینباید شخص به این منظور. معاهده تسلیم نمایند

الکیت معنوی مللی سازمان جهانی مال ملی ثبت اختراع کشور خود یا به دفتر بین
 یکی از معاهدات ایعضاز ااگر متقاضی تابع یا ساکن کشوری .  کندارائه

 قوانین داخلی باشد و) اروپایی اختراعات سیونناومانند کنف(ی ا اختراعات منطقه
المللی خود را به اداره ثبت اختراعات  تواند اظهارنامه ثبت بین د، میناجازه ده

کشور یا آن دسته از  متقاضی باید ،ارنامهدر این اظه.  دهدارائهای  منطقه
که خواهان حمایت از اختراع تعیین نماید را  PCT کشورهای طرف قراردادِ

را  ، یک نسخه از آنالمللی  اظهارنامه بینکننده دفاتر دریافت . استخود در آنها
به مقام ای نیز  سخهنالمللی و   به دفتر بینای سخهن، کنند  مینگهداری
که اظهارنامه  درصورتی. ارائه خواهد شدالملل  جوی بینو  جستدار صالحیت

المللی دارای شرایط الزم باشد، اظهارنامه اختراع ملی در کشورهای منتخب  بین
المللی از  به عبارت دیگر، اظهارنامه بین.  تایید خواهد شدPCTعضو متقاضیِ

و است  معتبر تاریخ تسلیم آن به اداره ملی در هر یک از کشورهای تعیین شده
 اختراع به المللی  اظهارنامه بین. بود دارای اعتبار یک اظهارنامه ملی عادی خواهد

. قابل ارائه خواهد بودپذیرش آن باشد، به هر زبانی که اداره دریافت کننده قدر 
 باید اظهارنامه را به زبانی بپذیرند، که هم زبان هکنند با این حال، ادارات دریافت

جوی و که باید جست(المللی  جوی بینو دار جست قام صالحیتمورد قبول م
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هایی  یعنی یکی از زبان( زبان نشر آگهی ،باشد و هم) المللی را انجام دهد بین
  زبان. .)شود ها منتشر می المللی اختراع به آن زبان که آگهی اظهارنامه ثبت بین

آلمانی، ژاپنی و  چینی، روسی، انگلیسی، فرانسوی، :های شامل زبان نشر آگهی
ترجمه نیاز به که  شود ارائهبه زبانی باید بنابراین اظهارنامه . اسپانیایی است

دار  المللی مورد قبول مقام صالحیت  اظهارنامه بینچنانچه زبان. باشدنداشته 
نباشد، ) دهد میانجام را المللی  جوی بینو که جست(المللی  جوی بینو جست

 .شود ترجمه می المللی ی بینجوو ستبه زبان جاظهارنامه 
المللی قرار خواهد گرفت که  جوی بینو المللی تحت جست اظهارنامه بین

فقط .  و دیگر ادبیات فنی استپروانه اختراعی با کیفیت از مدارک یجوو جست
صالحیت ،  انتخاب شده باشندPCTدفاتر ثبتی که از سوی مجمع اتحادیه 

به  انتخاب بر اساس عواملی چون امکانات و این. المللی را دارند جوی بینو جست
جو در و  تا کیفیت جستگیرد میمد این ادارات صورت آنیروی انسانی کارویژه 

در حال حاضر مقامات .  باقی بماندPCTسطح استانداردهای تعیین شده در 
 استرالیا، اتریش، : ملی ثبت اختراعهای  اداره:وجو عبارتند از دار جست صالحیت
ن، کره جنوبی، فدراسیون روسیه، اسپانیا، سوئد، ایاالت متحده آمریکا، چین، ژاپ

جو اغلب در ماه چهارم یا و نتایج جست. ااداره اروپایی ثبت اختراع فنالند و کاناد
المللی قرار  اختیار متقاضی و اداره بین گزارشی درطی  اظهارنامه ارائهپنجم پس از 

، بلکه هدف عمده آن شود نمی نظر اظهارع در باره ثبت اخترادر گزارش . گیرد می
عالوه بر آن در این گزارش جدید بودن و . است قبلی اختراع یکشف سابقه افشا

 ین ترتیب، مفاد گزارش، مخترعه اب. شود میبررسی گام ابتکاری اختراع مورد ادعا 



 ونت پژوهشیمعا ...................................................................................................................38

 سازد که شانس خود را در ثبت اختراع در کشورهای تعیین شده ارزیابی را قادر می
بخش نباشد، متقاضی این  جو رضایتو به عبارت دیگر، اگر گزارش جست. کند

 فرصت را خواهد داشت که اظهارنامه خود را اصالح کند یا قبل از انتشار آگهی آن
زارش به ادارات ثبتی که از امکانات فنی و کارمندان گعالوه بر آن، . برگرداندرا 

 ماه از 18پس از  .نماید راعات میایی در ارزیابی اختبسزمجرب محرومند، کمک 
 اظهارنامه ،باشدبرنگردانده نامه خود را رکه متقاضی اظها تاریخ حق تقدم، درصورتی
شود و   المللی منتشر می المللی، از سوی دفتر بین جوی بینو به همراه گزارش جست

 آثار المللی دارای  نشر بین.کند را به دفاتر ثبت کشورهای منتخب ابالغ می دفتر آن
 مردم و همچنین نوع ه اختراع بایفشا: ند ازترین آنها عبارت زیادی است که مهم

 برای کلیه اعضای مند نظامطور ه المللی ب نشر بین. حمایت احتمالی از مخترع
جوی و دار جست المللی و مقامات صالحیت دفتر بین. شود معاهده ارسال می

المللی، به  قامی قبل از نشر آگهی بینالمللی اجازه نخواهند داد که شخص یا م بین
. اظهارنامه دسترسی پیدا کند، مگر اینکه از سوی متقاضی درخواست شده باشد

تواند ادعای خود   متقاضی میPCT نظامالمللی، تحت  جوی بینو عالوه بر جست
این . المللی قرار دهد تری با عنوان بررسی مقدماتی بین جوی کاملو را تحت جست

 و متقاضی پس از است اختیاری المللی کامالً جوی بینو الف جستبررسی برخ
با پرداخت  المللی در صورت تمایل و  جوی بینو دریافت گزارش جست

کنندگان بررسی  .نمایددرخواست تواند بررسی مقدماتی  های مربوط می هزینه
که شود  این زمینه انجام میدر  و کار هستندالمللی  جوی بینو همان مقامات جست

 به عبارت دیگر، .ا خیرهست یاختراع ادعا شده دارای شرایط الزم برای ثبت 
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 و آنچه قابلیت کاربرد صنعتی اختراع ادعا شده از حیث جدید بودن، گام ابتکاری و
 قابل کند که اختراع مشخص می  ودریگ میبررسی قرار  گزارش مورد بحث ودر 

های   باید هزینهPCT نظام طریق متقاضی برای ثبت اختراع از .است یا خیرثبت 
 :زیر را پرداخت نماید

 .کند می خدمات اداره ملی پرداخت رایبآن را متقاضی  که هزینه ارسال. 1
 ؛شود این هزینه به وسیله اداره دریافت کننده اظهارنامه تعیین می

 ؛المللی جوی بینو هزینه جست .2
 .اختراعالمللی  نتشار آگهی اظهارنامه ثبت بیناهزینه  .3

المللی باشد، باید هزینه مربوط و  اگر متقاضی خواهان بررسی مقدماتی بین
هزینه ملی مقرر شده در ادارات تعیین شده را پرداخت کند و براساس 

که متقاضی تابع یا ساکن کشوری باشد که درآمد   درصورتی،PCTمقررات 
ر برخی درصدی د 75 از تخفیف ، دالر است300تر از  ملی سرانه آن کم

 .گردد ایران نیز شامل این تخفیف می. دشها برخوردار خواهد  هزینه

 
 PCTمزایای معاهده 

 برای اتباع کشورهای عضو نظام استفاده از این .مزایا برای مخترعان. 1
ظهارنامه به اداره اتوانند با تسلیم  آنها می. دارای مزایای زیادی است

های اختراع  اظهارنامه تأثیر ، اعتبار والمللی وایپو بین ثبت اختراع یا دفتر
تمام  شوند، در می ارائهای را که به صورت عادی  ملی یا منطقه

المللی  اظهارنامه بین وسیله متقاضی دره که ب (PCTکشورهای عضو 
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رسیدگی به اظهارنامه ثبت . دست آورند هب) تعیین گردیده است
 ایی که متقاضی دروسیله اداره مالکیت صنعتی کشورهه المللی ب بین

تاریخ حق  امین ماه از سی اظهارنامه خود تعیین کرده است تا قبل از
را  اینکه متقاضی صریحاً خالف آن مگر(شد  تقدم آغاز نخواهد

 سنتی، متقاضی فرصت نظاممقایسه با  نتیجه در در). درخواست کند
 اختراع خود در خواهد داشت تا نسبت به حمایت از)  ماه18(بیشتری 

هزینه  ،ن ترتیب هزینه ترجمهد و به ایگیربدیگرکشورها تصمیم 
ثبت اختراع را به  انتصاب وکیل یا کارگذار هزینه  ملی وهای پرداخت

المللی و همچنین  جوی بینو های جست نتیجه گزارش. تأخیر اندازد
گیری متقاضی نسبت به   درتصمیم،المللی جوی مقدماتی بینو جست

 . نماید میآن کمک بسزایی   ازیا انصراف ادامه روند
 
شود   میسبب نظاماین   استفاده از.مزایا برای ادارات مالکیت صنعتی. 2

وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرارگیرند  ادارات مالکیت صنعتی در
؛ زیرا به است مقابله با حجم کار که نتیجه آن توانایی ادارات فوق در

المللی به دست آن ادارات برسد،  اینکه اظهارنامه بین قبل ازاین ترتیب 
آغازین انجام ی هاجوو جستو اداره دریافت کننده بررسی در 
را  آنز المللی نی بسیاری موارد مقام بررسی مقدماتی بین در .شوند می

 درانجام شده تشریفات متمرکز  بنابراین. دده  میقرارارزیابی مورد 
اداره ملی کند و  ر میت آسانرا ملی  سطح المللی، رسیدگی در  بینسطح
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 با استفاده از(خواهد بود به تعداد بیشتری اظهارنامه ثبت اختراع  قادر
عالوه برآن، این معاهده . رسیدگی نماید) منابع انسانی امکانات فنی و

که  ، مگر آنردثبت ندا های دریافتی دفاتر ینه هزخالتی برد هیچ تأثیر و
ق مخترعان به انتخاب  تشویکشور محل تابعیت متقاضی به منظور

های ملی خود   برای ثبت اختراع، خواهان کاهش هزینه خودکشور
های  هزینه بیشترین منبع درآمد برای اغلب دفاتر ثبت اختراع از. باشد

 .شود تمدید ساالنه حاصل می
 
 کشورهای عضو یک نسخه از تمام .مزایا برای متخصصان ومحققان .3

 لوح منتشر شده را به صورت چاپی یاالمللی  های ثبت بین اظهارنامه
آخرین اطالعات فنی  منبعی ارزشمند از -  کهDVD-ROM)( فشرده
 را به صورت مجانی دریافت PCTنشریات  همچنین سایر  و- است

 آگاهی متخصصان یارتقا اطالعات فنی موجود در. خواهند نمود
 .رندتأثیر بسزایی دا های عضوکشور

 
 با توجه به تسهیل ثبت .اقتصاد ملی صنعتی وتوسعه  زمینه مزایا در. 4

 متقاضیان بیشتری به کسب PCTطریق  المللی از سطح بین اختراع در
نتیجه فرصت  در  وشوند میتشویق کشورهای مختلف  حمایت در

اعطای   هپای کشورهای خارجی، بر وری ازآ مناسبی برای انتقال فن
ایجاد انگیزه  در  امراین. آید حق ثبت اختراع به وجود می حمایت از
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وری آ نهای ف پایه پیشرفت برتواند   میاست و گذاری مؤثر برای سرمایه
گذاری صنعت بومی توسعه یابد که نتیجه آن افزایش سطح  رمایه سو

 گیر چشممچنین کیفیت ه آنها و ایجاد مهارت در اشتغال افراد بومی و
 .افزایش صادرات است محصوالت تولیدی و

 
 استحکام بخشیدن به همکاری با .شورهای طرف قراردادکی مزایا. 5

برای  المللی یا تشویق مخترعان کشور های بین سازمان سایر کشورها و
  ازPCT نظاماختراع، دسترسی آسان به  لمللی ازا کسب حمایت بین
وری به آ نواحدهای صنعتی کشور، تسهیل ورود ف سوی مخترعان و
  آگاهی کارشناسان ویی بومی، ارتقابیشتر برای وکال کشور، ایجاد کار
سوی  همچنین عدم پرداخت حق عضویت از و متخصصان امر

جمله مزایای این معاهده  توان از  می، عضویت راکشورهای متقاضیِ
 .دانست
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 فصل چهارم
 المللی اختراعات ثبت شده بندی بین طبقه

)International Patent Classification - IPC ( 
اختراع یا ثبت یک عالمت تجاری یا طرح، خواه ملی باشد یا برای ثبت 

. شود المللی، جدید بودنِ ادعای مالکیت در آن درخواست بررسی می بین
 دلیلبه این . شوند به این منظور حجم عظیمی از اطالعات کاوش می

آوری را  بندی بر اساس گروه فن  طبقهنظامسازمان جهانی مالکیت فکری، 
ت که اطالعات مربوط به ابداعات و اختراعات را به تشکیل داده اس

بندی توسط  این طبقه. ساختارهایی قابل مدیریت تبدیل نموده است
بسیاری از کشورها که حتی عضو توافقات مربوط نیستند نیز مورد استفاده 

بخش، زیربخش، طبقه، طبقه فرعی، گروه : ت و به ترتیب بهقرار گرفته اس
بندی عبارتند   بخش عمده این طبقه8. شود سیم میاصلی و گروه فرعی تق

 :از
کشاورزی، مواد غذایی، کاالهای :  کاالهای ضروری انسان شامل.الف

 خانگی یا شخصی، بهداشت و سرگرمی؛
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کشتیرانی، ترابری و دیگر :  عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل.ب
 موارد؛

  شیمی و متالوژی؛.پ
 منسوجات و کاغذ؛ .ت
 ثابت؛های   سازه.ث
 افزارها، انفجار؛  مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش، جنگ.ج
 ؛ فیزیک.چ
 . برق.ح

 
 حق تقدم در ثبت اختراع

حق تقدم، حق اولویتی است که به موجب معاهده پاریس که اکثر کشورها 
، به اتباع کشورهای عضو این معاهده اعطا گردیده هستند ایران عضو آن و

 نچه فردی اظهارنامه ثبت اختراعش را درچنا به موجب این حق،. است
 پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه همعاهد یکی از کشورهای عضو

تواند در دیگر   ماه از تاریخ ثبت تقاضانامه، می12نموده باشد، ظرف مدت 
کشورهای عضو نیز تقاضای ثبت اختراع بنماید و در این مدت نسبت به 

توانند   که دیگر افراد نمییبه این معن. است دیگر افراد دارای حق اولویت
 مدت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت در

  ماه در کشورهای مورد نظر12 تدممخترع در که  برسانند، درصورتی
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سال از تاریخ تقاضانامه   مدت یکطی باید ،تقاضای ثبت اختراع بنماید
 .المللی آن اقدام نماید ت بین نسبت به ثب،ثبت اختراع در داخل

 ) پروانه اختراع(مباحث حقوقی ثبت اختراع 
مزایایی  رساند از حقوق و  را در کشوری به ثبت میپروانه اختراعفردی که 

، پروانه اختراعدر صورت داشتن  ثالًمشود،  در آن کشور برخوردار می
صورت تخلف   و دریستپذیر ن  امکانطرحتصرف در امکان دخل و 

 استفاده آن نسبت به پروانه اختراعثبت کننده . یگرد قانونی خواهد داشتپ
ه تواند ب در صورت سوء استفاده می  وردتوسط دیگران قدرت انتخاب دا

ثبت . طور قانونی متخلف را تحت پیگرد قرار دهد و ادعای خسارت نماید
 هر زمان  این توانایی را خواهند داشت که آزادانه درپروانه اختراعکنندگان 

 را پروانه اختراعبه منظور رفاه عمومی استفاده از  بسته به شرایط جامعه و
 بین پروانه اختراعنیم نگاهی به قراردادهای . متوقف کنند یا ادامه دهند

توانند  ها می دولت. ستو ابداع کنندگان مؤید این موضوع ا ها دولت
را  پروانه اختراعافقت آنها قرارداد را با ابداع کنندگان تمدید کنند یا با مو

های مختلف  این موضوع سبب انتقال اطالعات فنی بین دولت. بفروشند
وجود دارد که وظیفه آن رسیدگی به ای  ایاالت متحده موسسهدر . شود می

 که به نام ستا پروانه اختراعحقوق ابداع کنندگان و ثبت کنندگان 
USPTOپس از به ثبت پروانه اختراعثبت کنندگان .  معروف است 

 زیر نظر دولت آمریکا ،های این مرکز توانند از حمایت رساندن آن می
 .برخوردار شوند
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 به این معنی که ؛نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعالمی دارد
 اداره مالکیت صنعتی این است که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد و

اداره مالکیت صنعتی، . اشته باشدندشباهت با اختراعات ثبت شده قبلی 
ها و مدارک همراه با آن را از لحاظ انطباق  پیوست اظهارنامه ثبت اختراع و

که صحیح و  صورتی در  وکند االجرا بررسی می مقررات الزمنین با قوا
و آگهی مربوط به آن گردد  مید، اختراع ثبت نقانونی تشخیص داده شو

 36رای حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده به این دلیل، ب. منتشر خواهد شد
ورقه اختراع به هیچ وجه برای  «:کرده استقانون ثبت اختراعات مقرر 

 همچنین ورقه .ت نداردیقابل استفاده بودن یا حقیقی بودن اختراع سند
کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع  این نمی مزبور به هیچ وجه داللت بر

نفع  اشخاص ذی  واند های آن صحیح قشهیا شرح اختراع یا ناست واقعی 
د و ننکاقامه توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران دعوا  می

در واقع ثبت اختراع فقط حاکی از این است که . »دنخالف آن را ثابت نمای
 در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را مخترع آن معرفی

تواند از مزایای آن   می،ه خالف آن ثابت نشودکی زمان تا نموده است و
گذار برای تسهیل اطالع اشخاص ثالث از ثبت  قانون. برخوردار گردد

اختراع و فراهم کردن زمینه اعتراض آنان، عالوه بر انتشار ثبت اختراع در 
روزنامه رسمی، پس از صدور ورقه اختراع مراجعه اشخاص به کلیه اسناد 

ت اختراع و تهیه رونوشت از آن و معامالت مربوط را و اوراق مربوط به ثب
از طرف دیگر در مواردی اداره مالکیت صنعتی ممکن  .تجویز نموده است
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بینی  است تشخیص دهد که تقاضای ثبت اختراع، با اصول و ضوابط پیش
این  در. نیست و شرایط الزم را برای ثبت ندارد منطبق شده در قانون

ر مقابل تصمیمات اداره مذکور ایجاب صورت حفظ حقوق اشخاص د
دعاوی . این تصمیم به دادگاه شکایت نماید تقاضاکننده بتواند ازکه کند  می

یک  د که درنشو ها مطرح می متعددی در خصوص اختراعات در دادگاه
توان آنها را به دو دسته دعاوی حقوقی و کیفری  بندی کلی می تقسیم

 دعوای جبران خسارت و اعتراض به دعاوی حقوقی نیز شامل. تقسیم کرد
 فقط است که )تقاضای ابطال و الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت(ثبت 

 .دنگیر دعاوی حقوقی مربوط به اختراعات مورد بررسی قرار می
 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است که در صورت اعتراض 37در ماده 

باشد، ورقه   قانونی زیرنفع، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد اشخاص ذی
 :اختراع باطل خواهد شد

 ؛ جدید محسوب نشود،اختراع .1
حساب  توان به عنوان اختراع بهنرقه اختراع جزو مواردی باشد که و .2

 ؛آورد
 یت قابللعم در د واشبمربوط رف اختراع به طریقه علمی صِ .3

  ؛استفاده صنعتی یا کشاورزی نداشته باشد
 از آن عمالً صدور ورقه اختراع گذشته باشد و سال از تاریخ 5 .4

 . استفاده نشده باشد
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نامه اصالحی اجرای قانونی   آیین61 تا 51نیز مواد  از موارد یاد شده و
آید که اعتراض ممکن است قبل از ثبت باشد  ثبت اختراعات چنین بر می

 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل کلی 46ماده  .آنیا بعد از 
حیت کلی دادگاه محل اقامت خوانده، ترتیبی دیگر را مقرر کرده و صال

رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع را در 
 . اعالم کرده استصالحیت محاکم تهران 

 اجرای آن نامه اصالحیِ  آیین61 و 57 ، 56 این قانون و مواد 37 و18، 17مواد 
 محکمه ابتدایی ،ه ثبت اختراعات استنیز که در خصوص موارد اعتراض ب

 . گونه دعاوی دانسته است تهران را صالح به رسیدگی به این
 ،15/3/1372های عمومی و انقالب مصوب  بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه

نامه   آیین4در ماده . های عمومی جانشین محاکم ابتدایی تهران شداند دادگاه
بینی   پیش28/7/1381 عمومی و انقالب مصوب های اصالحی قانون تشکیل دادگاه

به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه «: شده است که
 در هر حوزه ،های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا  شعب دادگاه،یهیقضا

ضرورت تحقیقات و رسیدگی به دعاوی خاص  قضایی به تناسب امکانات و
 این ماده به آنها اشاره »ب«ای از این دعاوی که در بند   دسته.»یابند تخصیص می

در حال حاضر تمام . های معنوی و صنعتی است  مالکیتدعاوی ثبتیِ. شده است
د و نشو دعاوی مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ارجاع می

 . د نظر استهای تجدید نظر استان تهران قابل تجدی آرای این شعبه نیز در دادگاه
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  پروانه اختراع
 که ی ابزار یا فرآیندهای،ها حمایت از مفاهیم، روشبه منظور  پروانه اختراع
: موافقت نامه در. شود ر گرفته میاک ه غیر بدیهی باشند، ب یا جدید، مفید

Agreemention Trade Related Aspects of Intellectional Property 
Rights TRIPS میالدی به منظور حمایت از حقوق 1994 که در سال 

 و )WTO(المللی بین سازمان تجارت جهانی  مالکیت فکری در سطح بین
 WIPO: World Intellectual Property(سازمان جهانی مالکیت فکری 

Organization ( پروانه منعقد گردید، مقرر شد تنها اختراعاتی قابلیت
پتانسیل کاربرد صنعتی : دومند و باش نوآور :نخست که رند شدن دااختراع

های تشخیص و درمان یا اختراعاتی   اکتشافات، روش،اهفلز .را دارا باشند
 شدن پروانه اختراعباشند، قابل داشته تضاد که با اصول کلی اخالقی 

 از طریق، پیشرفت نوآوری پروانه اختراعهدف از ثبت . نخواهند بود
ن وسیله شخص ه ایب ی است ویات اختراع در سطح عمومیافشاسازی جز

گردد که طبق آن دیگران  مخترع یا مالک اختراع دارای حقوق انحصاری می
حق ساخت، استفاده، فروش، وارادت و صادرات مقوله مورد اختراع را 

 سال پس از ثبت 20 تا 17حقوق مذکور در فاصله زمانی . نخواهند داشت
 پرهزینه و یفرآیند در ختراعهای ا  پروانه.ند دارای اعتبارپروانه اختراع

 در اروپا، ژاپن و .اند  رایجنظام دو زمینهاین  در. آیند ن به دست میپرزما
حق تقدم با شخصی بنابراین . درو  به کار میFirst to File نظاماقیانوسیه 

در  .نموده استاقدام  پروانه اختراعاست که زودتر به پرکردن تقاضانامه 
 یعنی امتیاز اختراع متعلق به ، کاربرد داردFirst to Invent نظاممریکا آ
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 حتی ؛شخصی است که برای نخستین بار این اختراع را انجام داده است
این صورت باید   در. ثبت اقدام کرده باشدبرایاگر شخص دیگری زودتر 

های  سال از اولین اقدام برای فروش محصول، تقاضانامه  یکمدتدر 
اعتبار خواهد   بیپروانه اختراعصورت  ر غیر این د، پر شوندپروانه اختراع

امتیازی است که دولت یا موسسه خاص ) پروانه اختراع(ثبت اختراع  .شد
که پردازند  می اتیایجاد ابداعدهد که به  به مبتکرانی مییک کشور  در

بد یا  را نسبت به دیگران میامتیازمبتکر، این  .دن باششتهدااقتصادی اهمیت 
مدت زمان معلومی  آن تا ساخت، استفاده یا فروش ،وی زهکه بدون اجا

تحت شرایط معینی مدت . دمان قی میو باادر انحصار  وشود  میممنوع 
 که ابداع ایجاد شده از درصورتی .واند تمدید شودت زمان ثبت اختراع می

 به صورت ها تا مدتاست  مکنز اهمیت باشد، مینظر اقتصادی بسیار حا 
 ایجاد ثبت آن، ابداع  وپروانه اختراعامتیاز ی  پس از اهدا.انحصاری درآید

پروانه  .شود می  گذاری  و بر آن سرمایهاستخرید و فروش قابل شده 
پروانه  مثالً. گردد   هر کشور حقوق داخلی آن کشور محسوب میاختراع
 در کشور انگلستان، امتیازاتی برای مبتکر در داخل آن کشور دارد و اختراع
 در .دشو ی مانع ورود موارد مشابه آن از خارج به داخل کشور میاز طرف
 خلق اثر در این موارد. ردالمللی دا  جنبه بینپروانه اختراعشورها کبعضی 

 سایر کشورها را از دخل و تصرف و شود مند می  بهرهالمللی از حقوق بین
 .کند در ابداع ایجاد شده منع می
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گیرد که شامل  می فرآیندهایی را در برثبت اختراع به طور کلی تولید یا 
پروانه  به عنوان مثال آنچه در ،لکرد جدید باشندهای تکنیکی یا عم جنبه

کند؟ چه   مطرح است این است که ابداع ایجاد شده چگونه کار میاختراع
؟ شته استگذا عملکردی دارد؟ چطور ساخته شده و چه چیزی را بنیان

 .ی در پیشرفت تکنولوژی مربوط دارندها نقش مهم پروانه اختراع اکثر
 و در اختیار فرد استاری ها اغلب تا بیست سال انحص پروانه اختراعامتیاز 

 دو پروانه اختراعتعریف . مرتبط استیا افراد ابداع کننده یا کمپانی 
 برای صاحب پروانه اختراعیکی فایده : کند موضوع را به روشنی بیان می

ثبت اختراع، راه  یک سو با از.  برای دیگراناختراع و دیگری فایده آن
تواند با  شود و صاحب اختراع می استفاده غیر مجاز برای دیگران بسته می

اختراع خود را به دیگران واگذار از ) لیسانس(عقد قرارداد، اجازه استفاده 
از سوی . عالوه بر شهرت علمی، از منافع مادی اختراع نیز بهره ببرد کند و
یات اختراع برای عموم، به یازای افشای تمام جز  درفقطن حق  ای،دیگر

 اسرار علمی و فنی حاصل از ،این ترتیببه . شود صاحب آن داده می
 ماند و نیاز  کتابخانه شخصی و بایگانی مغز افراد نمی پژوهش، فقط در
 توسط اند، هایی که برای رسیدن به هدفی برداشته شده نیست تمام گام

 .دنتکرار شوه دوبار دیگران
 

  پروانه اختراعدرخواست 
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نمایند که درخواست  پروانه اختراعتوانند   مبتکرانی میفقطمطابق قانون، 
را  پروانه اختراعاگر شخصی که ثبت . معنی باشندبادارای شرایط ویژه و 

، مبتکر نباشد و پس از اقدام به ثبت، به ابداع خود دست  کند میتقاضا 
جزای قضایی سختی ست و  برای وی غیر معتبر اختراعپروانه ایابد، ثبت 

درخواست ثبت اختراع ممکن است توسط نماینده . خواهد شدمتحمل 
پروانه اگر مبتکری به هر دلیل نتواند . قانونی مبتکر یا تیم آن صورت گیرد

تواند با یک مبتکر دیگر یا شخصی که   خود را به ثبت برساند، میاختراع
د و درخواست حق ن، همکاری کاست مند  هالقع راعپروانه اختبه ثبت 

توسط که ابداعی  درصورتی . غیر انفرادی ابتکار را داشته باشدپروانه اختراع
توانند برای به ثبت رساندن آن  دو یا چند مبتکر صورت گرفته باشد، می

شخصی که به مبتکر کمک . دنانند قانون ثبت ابتکارات مشترک اقدام نمایم
  اوتواند بدون اجازه د و نمیوش می شریک مبتکر محسوب ن،دکن مالی می

پروانه  و مراکز ها هادار. شریک باشد پروانه اختراعدر به ثبت رساندن 
بردن آنها ممنوعیت دارند و  کاره م تجاری برای استفاده و بی و عالاختراع

در پس از مرگ وی یا ارث، برای زمان جز در مواردی مانند وصیت مبتکر 
طور ه  بشود که یادآور می. توانند از آنها استفاده نمایند مییت دیگر نوضع

 اما امضا کننده شرکت یا ، فرد یا افراد هستند،خترع، مها معمول در شرکت
ازای ثبت  رداو ی است که فرد مخترع را استخدام کرده است و به  مؤسسه

 .دازدپر می) Royalty( باالسری پروانه اختراع
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  اختراعپروانهنگارش 
از جمله مشکالتی است که ) نگارش پروپوزال طرح( پروانه اختراعنگارش 

برای گروهی مشکل است توضیحاتی بنویسند . مبتکران با آن درگیر هستند
چطور چیست، از چه تشکیل شده و مورد نظر آنها دستگاه مبنی بر اینکه 

ذهن مشکالت این . یافتاختراع آن ثبت  هایی برای مشکالت توان راه حل می
 ،این بخش رو اغلب در  ازاین.ندنک مبتکران را به خود مشغول میبرخی 

های مشابه  پروانه اختراعطور متوالی از ثبت ه درخواست کننده ثبت اختراع ب
ایجاد  پس از این مرحله مبتکر باید نشان دهد که اثر. کند قبلی نقل قول می

 توضیح جزء به جزء .دارد  و با آثار خلق شده قبلی تفاوتاستشده جدید 
 ساخت جزء به جزء ، برای ساخت یک دستگاهین معنی است که مثالًه ااثر ب

 فرآیند الحاق این اجزا و. دنهای تشکیل دهنده آن باید شرح داده شو بخش
نیز ذکر در نهایت فرآیندهایی  یان شود وبطور کامل ه ساخت دستگاه باید ب

هایی  ادامه مثال در. مستقیم دخیل هستندطور غیر ه ساخت آن ب که درگردند 
قابل ذکر است که هر موردی که . از استفاده کاربردهای اقتصادی اثر ارائه شود

 سبب ضرر و زیان افراد در استفاده پروانه اختراعغفلت از آن در اجرای ثبت 
در خاتمه  طور کامل شرح داده شود وه  باید در فرآیند ثبت ب،دگرداز آن 

.  عنوان فهرست ترتیبی نگارش یابدزیر موارد توضیح داده شده فهرستی از
پروانه ، مشاهده پروانه اختراعهای نحوه نگارش  ترین راه میکی از مه

به آنها انند فرمت متوان   که میاست USPTOهای به ثبت رسیده در  اختراع
 ، رسیدپروانه اختراع پس از درخواست ثبت . پرداختپروانه اختراعنگارش 

گیرد که تمامی حق و  ی در اختیار فرد یا افراد درخواست کننده قرار میتبرمع
 و پروانه اختراعپس از نگارش . در بر دارد را پروانه اختراعحقوق ثبت 
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ای با حضور داوران علمی، نخبگان  درخواست به ثبت رساندن آن، در جلسه
 مطرح پروانه اختراعهای اقتصادی و علمی، ثبت  دان اقتصادی و حقوق

ثبت  پس از بررسی تمام جوانب و موافقت با. دردگ شود و ارزیابی می می
پروانه  قرارداد حقوقی و اقتصادی بین ابداع کننده و مرکز ثبت ،پروانه اختراع

. گردد مرکز بایگانی می  درپروانه اختراع شماره ثبت  وشود  می  منعقداختراع
سسات تحقیقاتی مختلف با ها و مو  مرحله به بعد مدیران شرکت این از

 راه استفاده ،پروانه اختراعگذاری بر  با سرمایه د وونش میمبتکران وارد مذاکره 
تواند پس از به ثبت رساندن  ابداع کننده می. نمایند را برای عموم فراهم می آن

 ،تحت این شرایط. های تولیدی و تجاری بفروشد را به شرکت اختراع آن
نخواهد ک یشر توسط خریدار پروانه اختراعآمده از مبتکر در سود به دست 

نماید، اما   دریافت میپروانه اختراعای برای فروش ثبت   هزینهفقط بلکه بود،
 موسسه یا اتواند ب  میهمچنین. دوش میثبت  وا به نام خود پروانه اختراع

د و نمشارکت ک را خریداری کرده است، او پروانه اختراعکه شرکت تجاری 
در این شرایط خود ابداع کننده نیز باید  د حاصل استفاده نماید که درسو از

پروانه که به ثبت  ستامؤسسه معتبری  USPTO. سرمایه مشارکت داشته باشد
 ،این مرکز اطالعاتی. کند از آنها محافظت می نماید و میاقدام ها  اختراع

وابسته طریق مراجع قانونی و اداری غیر  صحت و درستی اطالعات را از
 در USPTOسایت شبکه  ا دره فایل تمامی اطالعات و. نماید کنترل می

استانداردهای  از  USPTOنکته قابل توجه این است که. دسترس است
 اطالعات. نماید  استفاده میپروانه اختراعالمللی برای به ثبت رساندن  بین

نی بازبی. است USPTO، بخشی از اطالعات توزیع شده توسط ذخیره شده
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اختصار به ه توان ب شود که می به طرق مختلف انجام می USPTOاطالعات در 
 :صورت زیر بیان کرد

  ؛بازبینی شخصی اطالعات توسط سرپرستان و مدیران .1
 ؛های کیفی، ترسیم آماری و سرشماری چک لیست استفاده از. 2
  ؛سازی اطالعات بازبینی در آماده. 3
  ؛یتیهای مدیر استفاده از کنترل .4
هر روش دیگری که برای باالبردن صحت، قابلیت اعتماد و واقعی . 5

 . رود کار میه بودن اطالعات ب
 در دنیا شناخته پروانه اختراع به عنوان یک مرکز معتبر ثبت USPTOبنابراین 

مراکز . ستشده است که مورد اعتماد پژوهشگران و مبتکران علوم مختلف ا
توان به کشورهای  د که مین کشورها نیز وجود داردیگر  درپروانه اختراعثبت 

 استفاده از امتیازات ،این کشورها اما ثبت اختراع در.  کانادا اشاره کرد یاانگلستان
تواند  کند که این خود می  میپذیر امکاندر همان کشور  فقطرا  حقوقی آن

 ،از دیدگاه حقوقی USPTO اما شود،سایر کشورها  موجب افشای اطالعات در
تجاوز حقوق ثبت اختراع توسط دیگران تواند  میو است المللی  بینای  موسسه

توان ثبت  یک از کشورهای ذکر شده می هر در. را تحت پیگرد قانونی قرار دهد
 از کشور پروانه اختراع اما برای درخواست ثبت ،نموددرخواست را اختراع 

که  درصورتی. ر قرار دادعلمی کشور را مد نظ مورد نظر باید شرایط اقتصادی و
ثبت ثبت کرد، دنیا اقتصادی ی طراز اول هاکشور در را پروانه اختراعبتوان 

 از طرفی ممکن است فرد یا افراد .خواهد داشتی یشتر ارزش بپروانه اختراع
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که به ثبت برسانند کشوری در  را پروانه اختراع مایل باشند درخواست کننده
 آنها در آن کشور برای پروانه اختراع ولی ،ا دارد رپروانه اختراعتوانایی ثبت 

متناسب قتصادی کشور با اوضاع ا زیرا ارزش اقتصادی آن ؛ثبت پذیرفته نشود
بنابراین . کشور دیگری درخواست ثبت اختراع نمود رو باید در ازاین. نیست

رو ثبت   ازاین. استپروانه اختراع گویای ارزش ،پروانه اختراعکشور ثبت کننده 
در ژاپن ات ثبت شده شود با اختراع کشور آمریکا انجام می اختراعی که در

 مورد نیاز است نیز پروانه اختراع نمبلغی که برای به ثبت رساند. استمتفاوت 
 در کشور پروانه اختراع برای ثبت  مثالً؛استوابسته به ارزش اقتصادی کشور 

پروانه توان  در ایران نیز میاخیرا . آمریکا حدود چهل هزار دالر مورد نیاز است
 . المللی به ثبت رساند  بیناختراع

 
  پروانه اختراعانواع 
 :عبارتند از پروانه اختراعانواع 
 امتیاز این نوع .)Vitality Patents(های سودمند  پروانه اختراع. 1

 دهشود که ابتکار یا اختراع انجام د می  به کسی واگذارپروانه اختراع
 ست اهمیت ادارایکه از دیدگاه اقتصادی بسیار زد سابای  یا وسیله

 .گردد های مختلف علوم می سبب پیشرفت شاخه و
 امتیاز این نوع .)Design Patents(های طرحی  پروانه اختراع. 2

شود که طرحی جدید یا اصولی   به کسی واگذار میپروانه اختراع
 .ریزی نماید برای صنعت تولید پایه
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پروانه  امتیاز این نوع .)Plant Patents(های گیاهی  پروانه اختراع. 3
شود که نوع جدیدی از گیاه را کشت  می  به فرد یا افرادی واگذاراختراع

 .داده یا ایجاد نماید که در باروری اقتصادی بسیار سودمند باشد
بعد از بررسی . بندی نمود توان ثبت اختراع را دسته شکل دیگری هم میبه 
پروانه توان   می،دنکیب یا موارد ساخته شده نوظهور باشها اگر تر داده

که ترکیب یا مواد   درصورتی.را دریافت نمودها  ترکیب یا فرمول آناختراع
پروانه توان   می،خواص یا طرز استفاده جدید باشدفقط د و نجدید نباش

 .دکر طرز استفاده جدید دریافت اختراع
 روش پروانه اختراع ،باشد ترکیب یا مواد جدید روش ساختِچنانچه 
ستفاده جدید از ادغام که سبب اادغام دو ترکیب قدیمی شود و  صادر می

 . ندک می ادغام دریافت پروانه اختراع ،ترکیب شود
که دارای   دیگران، درصورتیپروانه اختراعشکستن شود که  یادآور می

 . دنک می دریافت پروانه اختراع ،نتیجه جدید باشد
 

 اریس کنوانسیون پ
 11 طستو 1883حمایت مالکیت صنعتی در سال  کنوانسیون پاریس برای

در سال انگلستان .  به اجرا گذاشته شد1884د و از سال گردیکشور منعقد 
این کنوانسیون هم اکنون .  به آن پیوستند1887در سال و ایاالت متحده  1884

ثبت شده مورد توافق بیشتر کشورهایی است که به نحوی، از اختراعات 
مفاد کنوانسیون چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفت که . کنند حمایت می
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اساس کنوانسیون بر حقوق متقابل .  در استکهلم بود1967آخرین بار در سال 
به این معنی که متقاضی یا دارنده پروانه اختراع در هر یک از . استوار است

آن کشور در این زمینه کشورهای عضو، از حقوقی برخوردار است که اتباع 
دهد که پس  ترین نتیجه کنوانسیون آن است که به مخترع امکان می مهم. دارند

از درخواست پروانه از یکی از کشورهای عضو، از دیگر کشورهای عضو نیز 
 . بر اساس تاریخ اولین تقاضا، برای همان اختراع پروانه تقاضا کند

ایران  که خارج ازند  بز لطمهشخاصی اه حقوق  بثبت اختراعچنانچه 
آن توانند در ایران به  در صورتی می اند، اختراع خود را به ثبت رسانده

اعتراض کنند که کشور ثبت کننده اختراع، همانند ایران به کنوانسیون 
 . پاریس ملحق شده باشد

 
 ه ثبت اختراعاعتراض ب

آن از جهات رسیدگی به  اظهارنامه ثبت به اداره مالکیت صنعتی وارائه  اب
صورت   در،...)نداشتن شباهت با اختراعات ثبت شده قبلی و (مختلف 

سایر قوانین و مقررات  نداشتن نقص و انطباق با قانون ثبت اختراعات و
پس از آن . شود تقاضای ثبت اختراع به طور مقدماتی پذیرفته می ،مربوط

 ن که ممکن است نسبت به ثبت آن اعتراضابرای حفظ حقوق سایر
  ونام و نشانی صاحب اختراع آگهی مشتمل بریک داشت باشند، 

 30 چنانچه تا .های اختراع در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد ویژگی
ند، اداره مالکیت ک کسی به ثبت اختراع اعتراض ن،روز بعد از انتشار آگهی
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که  اما درصورتی د،ثبت خواهد کر صنعتی اختراع را به نام تقاضاکننده
 اشخاصی ثبت اختراع مورد نظر را مغایر حقوق و منافع خود شخص یا
توانند به ثبت آن اعتراض کنند و ابطال اظهارنامه اختراع را  بدانند، می

 : استیحلمرااعتراض قبل از ثبت اختراع دارای  .دننمایتقاضا 
اقامتگاه در تهران و نشانی  ، شغل،امن:  شاملنفع باید اعتراض خود را ذی

 به استناد آن خود را مستحق ،دالیل و مدارکی که معترض تمامیذکر 
.  به صورت کتبی به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید،داند اعتراض می

 اما ، اختراع مورد تقاضای ثبت باشد مدعی مالکیتِ،چنانچه معترض
ایران به اسم او ثبت نشده باشد، اعتراض وی در صورتی  اختراع در
 ،نامه اجرایی آن ابق قانون ثبت اختراعات و آیینشود که مط پذیرفته می

 .بنماید تقاضای ثبت اختراع را نیز
شود که معترض مدعی حقی نسبت   نیز رعایت میدیرموهمین ترتیب در 

 یقانونبه شکل  مگر اینکه چنین اختراعی ؛به اختراع مورد اعتراض باشد
ی اجرای قانون نامه اصالح  آیین52 و 51مواد بر اساس  .قابل ثبت نباشد

روز از تاریخ وصول  10در مدت، باید 1337ثبت اختراعات مصوب 
  ی  اداره مالکیت صنعتی آن را به اقامتگاه درخواست کننده،نامه اعتراض

 نامه اصالحی اخیر  آیین46 که به موجب ماده ابالغ کند یثبت یا اشخاص
 در صورت  شود کهکارشآبه روشنی باید نامه  ابالغدر . شوند معین می

. کند میبه طور رسمی درخواست قبول اعتراض، معترض ثبت اختراع را 
های عمومی و   قانون آیین دادرسی دادگاه83ا ت 67نامه مطابق مواد  اعتراض
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هرگاه درخواست کننده ثبت . انقالب در امور مدنی ابالغ خواهد شد
پس او  معترض تمکین نماید، درخواست  به اعتراضِیتببه طور کاختراع 

که  گردد و درصورتی شود و مراتب کتباً به معترض اخطار می میداده 
ر ای ب  به ثبت نرسیده باشد، طبق اظهارنامهعالمت یا اختراع معترض قبالً

ثبت آن  ،نامه اصالحی اجرای قانون ثبت اختراعات  آیین53ماده اساس 
ین ککه درخواست کننده به اعتراض تم  درصورتی.شود درخواست می

نامه به   روز از تاریخ ابالغ اعتراض60ت در مدننماید، معترض باید 
درخواست کننده ثبت اختراع، به دادگاه صالحه مراجعه کند و ضمن تقدیم 

 را از دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ارائه ادادخواست، گواهی اقامه دعو
ی صورت اداره مالکیت صنعتی بعد از مالحظه گواه در غیر این. نماید

عالمت یا اختراع را به اسم  دفتر دادگاه مبنی بر عدم تقدیم دادخواست،
نامه اصالحی   آیین57 تا 53مواد ( درخواست دهنده ثبت خواهد کرد

همواره این احتمال وجود دارد که اشخاص ). اجرای قانون ثبت اختراعات
 گذار حتی به همین جهت قانون. نفع از آگهی تقاضای ثبت مطلع نشوند ذی

بینی کرده  بعد از نهایی شدن ثبت اختراع نیز امکان اعتراض به آن را پیش
نامه   آیین61 و 51 قانون ثبت اختراعات و مواد 37 و 22، 18از مواد .  است
است که اعتراض بعد از ثبت با اعتراض قبل از نکته قابل دریافت  این ،آن

 :ثبت دو تفاوت عمده دارد
به طور قبل از ثبت، چنین اعتراضی خالف اعتراض   اینکه برنخست

 ؛کند  و اداره ثبت به آن رسیدگی نمیشود رسیدگی میمستقیم در دادگاه 
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 ی  اظهارنامه ابطالِ، دعوای  خواسته، آنکه در اعتراض قبل از ثبتدوم
 ی  خواسته،که دراعتراض بعد از ثبت درحالی. تقاضای ثبت اختراع است

تقاضای ابطال .  مورد اعتراض استتراعِاخثبت  ورقه دعوا، تقاضای ابطالِ
  باید به دادگاه عمومی تهران،ورقه اختراع که در ایران به ثبت رسیده است

داده شود و دادخواست مربوط به آن دارای ) در حال حاضر شعبه سوم(
 :م زیر باشدیضما
  ؛شده استتقاضا آن ورقه ثبت اختراع که ابطال  .1
 ؛کلیه اسناد ادعای معترض اصل یا رونوشت گواهی شده .2
 .  داده شده باشدیوکالتبه طور که دادخواست  نامه، درصورتی  وکالت.3

ابالغ دادخواست و مقدمات دعوا و سایر ترتیبات رسیدگی مطابق قانون 
مواد (است  مدنی رهای عمومی و انقالب در امو آیین دادرسی مدنی دادگاه

  .)بت اختراعاتنامه اصالحی اجرای قانون ث  آیین62 و 61
 

 منازعات در ثبت اختراع 
ممکن است در یک زمان واحد، چند شخصیت حقیقی یا حقوقی  .1

 به ادعای اولین اقدام کننده ترتیب اثر مدعی ثبت اختراع باشند، طبعاً
 ولی چنانچه مشخص نشود اولین متقاضی ثبت چه ،شود داده می

د متقاضی ای به ادعای همه افرا کسی بوده است، در محکمه
در این . گردد  رأی صادر میآنهاد و به نفع یکی از وش میرسیدگی 
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 محفوظ انحق شکایت به رأی صادره برای دیگر مدعیصورت 
 . است

 نمونه ،برداری کند  بهرهیچنانچه فردی بدون مجوز مبتکر از اختراع .2
تخلف محسوب ، مدبسازد یا محصول تولید شده آن را بفروش

ی دادگاه کشور محل ثبت، به جبران خسارات د و طبق رأوش می
 .خواهد شدملزم وارده به مخترع 

دادگاه مدعی شود که این اختراع   فرد متهم به تخلف ممکن است در.3
 چراکه مانع تولید یک محصول شده ؛رسید  به ثبت میدیبااز ابتدا ن

در کشورهای . شوند برنده میگاهی چنین ادعاهایی در دادگاه . است
 در فقطفته، منازعات علمی مانند اختراعات، در تمام کشور پیشر

 تا یکسانی قانون برای همه ندریگ مییک دادگاه مورد رسیدگی قرار 
این مقررات شود که  یادآور می. افراد و در همه مناطق رعایت شود

 هنگامی. دنآی در کشورهای مختلف با اندک تفاوت به اجرا در می
 د،نرد تأیید دفتر ثبت اختراعات قرار گیرکه شرایط سه گانه فوق مو

 .رسد و به ثبت میگردد  میادعای مبتکر، اختراع محسوب 
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 فصل پنجم
 های ادبی و هنری ایران  حقوق مالکیت

 های ادبی و هنری آثار مورد حمایت در حقوق مالکیت
 آثار ادبی، علمی و هنری،) Bern Convention(بر اساس مصوبات کنوانسیون برن 

ها،  نامه ها، نمایش ها، سخنرانی ها، خطابه های مربوط به کنفرانس نوشته: عبارتند از
های کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با کالم یا بدون کالم،  نامه نمایش
سازی،  های سینمایی و کارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه فیلم

سی، عکس، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، گراور، لیتوگرافی، آثار عکا
 . برداری از آثار معماری یا علمی طراحی کارهای سه بعدی مرتبط با جغرافیا و نقشه

 دی 11مصوب (در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در ایران 
، بدون در نظر آید به آنچه از راه دانش، هنر یا ابتکار آنان پدید می«: آمده است) 1348

 .»شود گرفتن روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته است، اثر اطالق می
 

 انواع آثار ادبی و هنری
آثار . توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد  ادبی و هنری را میآثار

 . شوند اند و آثار فرعی به کمک آثار اصلی بازآفرینی می اصلی، تولیدی
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 لیآثار اص
نوار کاست و : آثار نوشتاری، شنیداری و دیداری مانند: این آثار عبارتند از

آثار رادیویی، تلویزیونی یا سینه به سینه نقل شده، آثار ناشی از هنرهای 
تجسمی از قبیل صنایع دستی، معماری و طراحی، آثار ترکیبی مانند 

 . های همراه با تالیف ها یا ترجمه نماهنگ
 

 آثار فرعی
عبارتند از آثاری که با استفاده از آثار اصلی و بر اساس آنها فرعی ار آث

 .گیرند شوند و مانند آثار بکر مورد حمایت قرار می آفریده می
 

 حقوق اقتصادی و مالی و اعتبار قانونی اثر
های فکری، حقوق اقتصادی و مالی است و  بارزترین وجه حقوق مالکیت

 . های ادبی و هنری است مالکیتآن ارزش اقتصادی داد و ستد در 
 

  آثار ادبی و هنریاعالن مشخصات
های قانونی یا فقدان  به منظور بررسی شرایط اثر برای برخورداری از حمایت

شرایط، پدیدآورنده موظف است اطالعات الزم را در اختیار مخاطبان قرار 
 :هر اعالنِ حق انحصاری اثر باید دارای سه خصوصیت زیر باشد. دهد

 یا واژه Copyrightیا واژه ) داخل یک دایره Cحرف( © نشانه.الف
 .شود ت کننده تهیه میثب این نشانه از سوی سازمان ؛Copyاختصاری 

  تاریخ انتشار اولیه اثر؛.ب
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 نام مالکِ حقِ انحصاریِ اثر یا کلمه اختصاری نام او به نحوی که .پ
 . از آن طریق بتوان به نام صاحب اثر پی برد

 Pحرف  ©زمینه حق انحصاری مربوط به ضبط موسیقی به جای نشانه در 
 .به معنی دارای حق انحصاری است) Patentحرف نخست واژه (
 

 تشریفات ثبت آثار ادبی و هنری
های ادبی و  کنوانسیون برن که معاهده مادر در زمینه حمایت از حقوق مالکیت

اعالم کرده » تشریفاتاصل حمایت بدون «رود، بر اساس  هنری به شمار می
به همین . داند است که هیچ اقدامی، از جمله ثبت را برای حمایت الزامی نمی

دلیل در بسیاری از کشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی در این آثار الزامی تلقی 
نامه ثبت آثار ادبی و هنری در ایران، ثبت اثر بر  بر اساس مقررات آیین. شود نمی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی و تقاضای صاحب اثر به دو  چاپیِ اساس درخواست
 :شود و باید شامل موارد زیر باشد زبان فارسی و انگلیسی انجام می

 نام و نام خانوادگی، تابعیت، اقامتگاه، شماره و محل صدور .الف
شناسنامه و تاریخ تولد شخصی که به اعتبار قانون فوق، قائم مقام 

چنانچه درخواست حقوقی باشد، نام پدیدآورنده اصلی اثر است و 
 و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی؛

که درخواست از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص   درصورتی.ب
نام و : خصات موکل شاملشداده شده باشد، م» الف«مذکور در بند 

 ؛نام خانوادگی، تابعیت و اقامتگاه وکیل
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 روز و ماه و سال؛ تاریخ پدید آمدن اثر با ذکر .پ
که اثر مشترک باشد، ذکر نام و مشخصات پدیدآورندگان   درصورتی.ت
 ؛»الف« ترتیب اعالم شده در بند هب
که ثبت نام، عنوان یا عالمت ویژه اثر مورد تقاضا باشد،   درصورتی.ث

 به طور  مورد تقاضا و عالمت یا نشانه ویژهنام و عنوان عبارتِ
 اندازه، رنگ  با رعایت سه نسخه نمونه وگردند توصیف کامل کامل

 نیز ضمیمه شود؛مورد نظر اصلی و کلیشه 
 تعیین نوع اثر و اعالم اینکه اثر، مشمول کدام یک از انواع آثار .ج

 .شود  می3مذکور در ماده 
کننده ثبت اثر، عالوه بر تنظیم درخواست، دو  ، درخواست3بر اساس ماده 

 .رائه کندنسخه از اثر خود را نیز باید ا
ای بر چگونگی پیدایش اثر خود داشته باشد، در  چنانچه متقاضی توضیحات ویژه

کند و موارد را در اختیار  ای همراه با درخواست خود اضافه می برگ جداگانه
. دهد قرار می) ها های وابسته در شهرستان یا اداره(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

که قبالً  کند و درصورتی ع را بررسی می روز موضو15وزارت مذکور طی مدت 
نامه  نماید و گواهی ثبت نشده باشد، آن را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت می

 وزارت .دهد کند و در اختیار او قرار می کننده ثبت می ثبت اثر را به نام درخواست
موظف است در آخر هر ماه فهرستی از آثار همان ماه در روزنامه رسمی کشور و 

. های کثیراالنتشار روزانه تهران به اطالع مردم برساند کی از روزنامهی
 .تواند پیش یا پس از ثبت اثر، تغییر یا ابطال آن را تقاضا کند کننده می درخواست
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 فصل ششم
 آنهامایت از حقوق ای و ح افزارهای رایانه های نرم نوآوری

ای اشاره  ارهای رایانهافز در این قسمت به برخی حقوق پدیدآورندگان نرم
افزار  برداری مادی و معنوی نرم حق نشر، عرضه، اجرا و بهره: شود می

 سال از تاریخ 30مدت حقوق مادی . ای به پدیدآورنده آن تعلق دارد رایانه
نام، عنوان و . افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است پدید آوردن نرم

ز حمایت این قانون برخوردار افزار است، ا ای که معرف نرم نشانه ویژه
به کار گیرد که افزار دیگری  تواند آنها را برای نرم است و کسی نمی

افزاری که به واسطه  حقوق ناشی از آن بخش از نرم. ندشاب برانگیز شبهه
افزارهای واسط تعلق  آید، به دارنده حقوق نرم افزارهای دیگر پدید می نرم

افزار که به طریق مجاز برای   تکثیر نرمهای پشتیبان و تهیه نسخه. ندارد
به طور در صورتی بدون مانع است که شوند،  استفاده شخصی تهیه می

افزارها پس از صدور تاییدیه فنی توسط  ثبت نرم. زمان استفاده نشوند هم
شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مرجع ثبت 

ض حقوق مورد حمایت این قانون، دعوای نق. شود ها انجام می شرکت
شود که پیش از اقامه دعوا، تاییدیه  درصورتی در مراجع قضایی بررسی می



 ونت پژوهشیمعا ...................................................................................................................68

 ارائه ذیربط صادر شده باشد و تقاضای ثبت نیز به مراجع  برای آنهافنی
  .ده باشدگردی

 
 ای افزار رایانه حقوق مادی نرم

و به زمان و مکان افزار به پدیدآورنده آن  عبارت است از حق انتساب نرم
 .محدود نیست و غیرقابل انتقال است

 
 ای افزار رایانه حقوق معنوی نرم

عبارت است از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق 
 .افزار و قابل نقل و انتقال است برداری اقتصادی از نرم تکثیر و هر گونه بهره

 
 یا افزار رایانه چگونگی صدور گواهی ثبت نرم

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد 
. دهد های الزم را از طریق دبیرخانه در اختیار متقاضی قرار می اسالمی، فرم

به . شود ها به دبیرخانه تحویل داده می افزار همراه با فرم دو نسخه از نرم
 ریال برای 100،000 ریال برای ثبت و 100،000افزار مبلغ  ازای هر نرم

شود و رسید آن همراه با مدارک  تاییدیه فنی به حساب خزانه واریز می
افزار به وزارت فرهنگ و  شورای باال پیش از ارسال نرم. گردد تحویل می

افزار را با اخالق اسالمی و عفت عمومی   نرمتارشاد اسالمی، عدم مخالف
وزارت مذکور . کند و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان استعالم می
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که نتواند دالیل پذیرش  طی یک ماه باید به استعالم پاسخ دهد و درصورتی
سه ماه دالیل عدم پذیرش را در مدت د، حداکثر کنرا در این مدت ارائه 

شورا پس از دریافت که نظر وزارت مثبت باشد،  درصورتی. کند اعالم می
افزار اقدام  نی نرمتاییدیه، حداکثر در مدت سه ماه، نسبت به بررسی ف

اعالم نظر عدم . نماید کند و نظر خود را به وزارت یاد شده اعالم می می
وزارت مذکور حداکثر دو .  به منزله تایید فنی است،شورا در مهلت مقرر

افزار و صدور گواهی ثبت به نام  هفته پس از تایید فنی شورا، به ثبت نرم
تواند با مراجعه به  افزار می  ثبت نرمدارنده گواهینامه. کند متقاضی اقدام می

در . افزار به شخص دیگری منتقل شود وزارت تقاضا کند حقوق مادی نرم
این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت کند و در 

وزارت همچنین موظف است ثبت و . افزار درج نماید گواهینامه ثبت نرم
 را در جایگاه اینترنتی که به همین افزار تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم

چنانچه پدیدآورنده مدعی اختراع . منظور ایجاد شده است، درج کند
افزار در کمیته حق اختراع  افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور، نرم نرم

قبول . دگرد  شود و موافقت یا مخالفت در فرم مذکور درج می بررسی می
افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از  تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم

ع توانند به مراج حق می ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی
افزار نسبت به  چنانچه متقاضی ثبت نرم. قضایی مربوط مراجعه نمایند

تصمیم شورای عالی انفورماتیک یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ای که توسط  شده یا کمیتهتواند در شورای یاد اعتراض داشته باشد، می
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شود، تجدید نظر و رسیدگی مجدد  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین می
 .نمایدتقاضا 

توان به مفاد قانون مربوط به حمایت  برای اطالعات بیشتر در این زمینه، می
 10/10/1379 مصوبای  افزارهای رایانه از حقوق پدیدآورندگان نرم

 . مراجعه کرد
 

 وق حمایت از پژوهشگران به ثبت اختراعاتدنهای ص کمک
یکی از وظایف کمیته علمی صندوق حمایت از پژوهشگران، فراهم کردن 

کارهایی برای تسهیل ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج از  راه
هایی که مراحل تحقیقاتی و اجرایی آنها تحت  طرح. کشور است

. شوند ین حمایت میهای صندوق انجام شده است، شامل ا حمایت
های مادی  حمایت. شوند ها به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می حمایت

گذاری و  های مادی بالعوض برای اجرای طرح، سرمایه شامل کمک
  های اعتباری، تامین هزینه مشارکت در اجرای طرح، تسهیالت و وام

قیقاتی المللی و تامین لوازم تح ها و مجامع علمی بین شرکت در کنفرانس
است های معنوی عبارت از مواردی  مورد نیاز پژوهش است و حمایت

معرفی به مراکز تحقیقاتی و خدماتی، اهدای جایزه، تایید علمی : مانند
 صندوق مذکور توسط نهاد ریاست .های اداری پژوهشگران و حمایت

 . شود جمهوری اداره می
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 مهفتفصل 
 علمی، فنی و هنریهای  دانشگاه آزاد اسالمی و نوآوری

با توجه به اهمیت نوآوری و بومی کردن علم در کشور، دانشگاه آزاد 
اسالمی بر آن شد که با تشکیل بخشی به حمایت از اختراعات، اکتشافات 

اداره حمایت از اختراعات، «این اداره هم اکنون به نام . ها بپردازد و نوآوری
در دفتر گسترش » انشگاههای علمی، فنی و هنری د اکتشافات و نوآوری

تولید علم در حوزه معاونت پژوهشی فعال است و توسط کمیته مسوول 
 . پردازد  از آنها می ه حمایتببه ثبت علمی اختراعات و 

حمایت از اختراعات، اکتشافات و «نامه  اداره یاد شده بر اساس آیین
به شماره » های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسالمی نوآوری

. پردازد ، به رسیدگی به امور مربوط می27/7/85 به تاریخ 187537/87
استادان، دانشجویان و واحدهای دانشگاهی برای برخورداری از 

توانند از طریق معاونت  نامه، می های در نظر گرفته شده در آیین حمایت
 .پژوهشی واحد به تماس و مکاتبه با این اداره در دفتر متبوع اقدام نمایند

 .اند نامه مذکور آورده شده های بعد، بخشنامه و آیین ر صفحهد
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 تعالی باسمه

  187637/87:  شماره
 27/7/85:  تاریخ           

 
 بخشنامه به کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی

های علمی، فنی و  به منظور حمایت از اختراعات، اکتشافات و نوآوری
راستای حفظ حقوق معنوی و علمی هنری در دانشگاه آزاد اسالمی و در 

نامه  های خود، براساس مفاد آیین افراد در برخورداری از مزایای نوآوری
 . گیرند های مذکور مورد حمایت قرار می پیوست، نوآوری

الزم است معاونان پژوهشی واحدها ضمن ایجاد فضای مناسب برای اعضای 
 و راهنمایی آنان جهت آموختگان، در هدایت هیات علمی، دانشجویان و دانش

 . نامه، اقدام نمایند برخورداری از مفاد و مزایای این آیین
 .نامه است معاون پژوهشی دانشگاه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین

 
 

 دکتر عبداهللا جاسبی               
 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
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 باسمه تعالی
 

های  شافات و سایر نوآورینامه ثبت و حمایت از اختراعات، اکت آیین
 علمی، فنی و هنری در دانشگاه آزاد اسالمی

 
 مقدمه

های علمی،  با توجه به اینکه ثبت علمی و حقوقی اختراعات، اکتشافات و نوآوری
فنی و هنری و احترام به حقوق مالکیت معنوی تولیدات علمی، فنی و هنری 

 گردد و ذیربطهای  ران و سازمانساز فضای اعتماد متقابل میان نوآو تواند زمینه می
های خود راغب کند و همچنین به منظور حفظ حقوق  افراد را به ارائه نوآوری

های خود و حمایت از  معنوی و علمی افراد در برخورداری از مزایای نوآوری
وردهای نوین، براساس مفاد این آ این آثار و به مرحله تولید رساندن دست

علمی، فنی و هنری اعضای هیات علمی، دانشجویان و های  نامه، نوآوری آیین
 .گیرند گان دانشگاه آزاد اسالمی مورد حمایت قرار می آموخته دانش

 
 تعاریف. 1ماده 
شامل اختراع، اکتشاف، ابداع و هرنوع  :نوآوری علمی، فنی و هنری. 1

 ذکر ذیربطتولید علمی، فنی و هنری است که به تشخیص مراجع 
نامه، قابل ثبت علمی و حقوقی و حمایت مادی و  نشده در این آیی

 .معنوی باشد
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ها و  فرایندی است که توسط اداره ثبت شرکت :ثبت حقوقی. 2
شود و نوآوری فرد را به نام  های صنعتی کشور انجام می مالکیت

این اقدام در خارج . کند نظر حقوقی ثبت می وی یا یک سازمان از
 .گیرد  میاز دانشگاه آزاد اسالمی انجام

المللی، سازمان  فرایندی است که توسط مراکز بین :ثبت علمی. 3
های  های علمی و صنعتی ایران و یا کمیته ثبت نوآوری پژوهش

شود و هدف از  دانشگاه آزاد اسالمی انجام می علمی، فنی و هنری
 .های علمی، فنی و هنری است آن تایید علمی نوآوری

 .زاد اسالمی استمنظور دانشگاه آ :دانشگاه. 4
های علمی، فنی و هنری دانشگاه  منظور کمیته ثبت نوآوری :کمیته. 5

  .است
 

 اهداف. 2ماده 
 ؛های علمی، فنی و هنری تشخیص و تائید نوآور .1
 ؛های علمی، فنی و هنری  ثبت علمی نوآوری .2
 ؛های علمی، فنی و هنری کمک به ثبت حقوقی نوآوری .3
های علمی، فنی و هنری از  ستمرار نوآوریحمایت از تداوم و ا. 4

 ربط؛یهای ذ طریق حمایت مستقیم و یا معرفی به سازمان
 کمک به ثبت اختراع در خارج ازکشور؛. 5
 .های علمی، فنی و هنری ایجاد بانک اطالعاتی نوآوری .6
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 های علمی، فنی و هنری کمیته ثبت نوآوری. 3ماده 
و هنری اعضای هیات علمی و به منظور بررسی تولیدات علمی، فنی 

های علمی،  گان دانشگاه، کمیته ثبت نوآوری آموخته دانشجویان و دانش
 :شود فنی و هنری متشکل از اعضای ذیل ایجاد می

 
 اعضای کمیته

 ؛معاون پژوهشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته .1
 ؛مدیرکل دفتر گسترش تولید علم به عنوان دبیر کمیته .2
 ؛ه پژوهشگران جوان یا نماینده ایشانرئیس باشگا .3
ادبی و هنری دانشگاه یا  های علمی، رئیس کمیسیون مرکزی انجمن .4

 ؛نماینده ایشان
  ؛های علمی و صنعتی ایران یک نماینده از سازمان پژوهش .5
های مختلف علمی،   نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه از رشته4 .6

های علمی، فنی و  ت علمی نوآوریآگاه به فرایند ثب فنی و هنری و
 .هنری بوده و خود دارای سوابق علمی مفید باشند

 به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و تائید 5افراد مذکور در بند  .1تبصره 
 .شوند ریاست دانشگاه به مدت دوسال انتخاب می

به پیشنهاد اعضای کمیته و به منظور مشورت، در هر جلسه  .2تبصره 
بدون  نظر و متخصص در زمینه موضوع آن جلسه،  از افراد صاحبتوان می

 .عمل آورد حق رای دعوت به
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 تعداد جلسات و اعتبار مصوبات کمیته
جلسات کمیته حداقل ماهی یک بار تشکیل شده و مصوبات آن با حضور 

 .یابد  نفر از اعضای کمیته رسمیت می3یا دبیرکمیته وحداقل  رئیس
 فنی و هنری هر موضوع زمانی معتبر خواهد بود که تایید علمی، .3تبصره 

در زمان بررسی و تصویب آن حداقل یک نفر از اعضای کمیته که در آن 
 .رشته تخصص دارد حضور داشته باشد

 
  وظایف واختیارات کمیته.4ماده 
 های علمی، فنی و هنری؛ تشخیص و تایید اعتبار نوآوری .1
 ید شده؛ی علمی، فنی و هنری تاهای تعیین نوع حمایت از نوآوری .2
 به منظور به مرحله تولید رساندن ذیربطهای  معرفی افراد به سازمان .3

 های علمی، فنی و هنری تایید شده؛ نوآوری
های تائید شده به شورای هدایت، دفتر گسترش تولید  معرفی طرح .4

علم، دفتر امور پژوهشی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور 
های علمی، فنی و هنری آنان  های مادی و معنوی از نوآوری مایتح

که در هر یک از دفاتر یا شوراهای  و استفاده از مزایای مربوط
 ؛مذکور برای حمایت از نوآوران در نظر گرفته شده است

های تایید و ثبت شده اعضای هیات علمی به هیات  معرفی نوآوری .5
 ری از امتیازات ترفیع و ارتقا؛ممیزه دانشگاه به منظور برخوردا

 .های علمی، فنی و هنری ایجاد بانک اطالعاتی نوآوری .6
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 های علمی، فنی و هنری نحوه ارسال و بررسی نوآوری. 5ماده 
) یاتیبدون ذکر جز(ای از موضوع با توضیحات کافی ارائه خالصه .1

 به همراه عکس یا اطالعات مورد نیاز توسط فرد متقاضی برای دفتر
 ؛دانشگاه تولید علمگسترش 

سپردن تعهد کتبی مبنی بر اینکه نوآوری مذکور برای اولین بار به  .2
شود و بدون حمایت مالی و معنوی  دفتر تولید علم دانشگاه ارائه می

همچنین ذکر نام و مشخصات . های دیگر انجام شده است سازمان
 ؛ استاند ضروری همه افرادی که در انجام طرح مشارکت داشته

های اولیه و انطباق با مقررات مورد نظر،  طرح مذکور پس از بررسی .3
 ؛شود برای بررسی به داوران برگزیده کمیته ارسال می

شود تا طرح  در صورت نیاز، از فرد یا گروه علمی مربوط دعوت می .4
 ؛خود را در کمیته ارائه و از آن دفاع کنند

 .بت حقوقی آن انجام خواهد شدثبت علمی و ث در صورت تایید طرح، .5
متقاضی ثبت علمی و حقوقی موظف است اطالعات مورد نیاز را  .1تبصره 

های  کلیه بررسی. به منظور بررسی دقیق موضوع، در اختیار کمیته قرار دهد
د گیرد و ارائه اصل طرح یا کپی آن به سایر افرا علمی در کمیته صورت می

 .ی و کمیته ممنوع خواهد بودها از طریق فرد متقاض یا سازمان
 از ذیربطهای  های تایید شده به مراکز و سازمان معرفی نوآوری .2تبصره 

طریق معاونت پژوهشی دانشگاه و پیگیری موضوع توسط دفتر گسترش 
 .تولید علم تا زمان به ثمر رسیدن آن
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شوند تا   این ماده به این منظور اخذ می2تعهدات مذکور در بند  .3تبصره 
الوه بر اطمینان از تازگی طرح، هرنوع دعاوی حقوقی که از سوی افراد ع

شود  های دیگر مبنی بر مشارکت قبلی در انجام طرح ارائه می یا سازمان
 .دانشگاه باشد قابل پیگیری حقوقی توسط

 
 حقوق علمی تولیدات علمی، فنی و هنری. 6اده م

ر به ثمر رسیدن حقوق فرد و دانشگاه به میزان مشارکت هر دو طرف د
 :شود طرح و براساس شرایط زیر تعیین می

در صورتی که طرح با سرمایه گذاری دانشگاه تهیه شده و به نتیجه  .1
برسد، حق علمی طرح وامتیاز آن متعلق به دانشگاه خواهد بود و 

 ؛حاصل از آن مشارکت خواهد داشت مجری طرح در منافع
نتیجه رسیده باشد و برای تکمیل که طرح با سرمایه فرد به  درصورتی .2

آن نیازی به سرمایه گذاری مجدد باشد، حق علمی طرح به طور 
مشترک به نام فرد و دانشگاه خواهد بود و منافع حاصل از تولید آن 

گذاری آن،  به میزان مشارکت دانشگاه در تکمیل طرح و سرمایه
 .؛براساس قرار داد تعیین خواهد شد

 سرمایه فرد به نتیجه رسیده باشد، دانشگاه که طرح با درصورتی .3
 .های مربوط به ثبت علمی طرح را دریافت خواهد کرد هزینه

در صورتی که طرح حاصل یک کارتحقیقاتی مصوب یا نتیجه  .1بصره ت
نامه کارشناسی ارشد و یا پروژه دانشجویی در دانشگاه  رساله دکترا و پایان

تواند نتایج آن را بدون  ه و فرد نمیباشد، دانشگاه نیز در طرح سهیم بود
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) اعم از داخل یا خارج از کشور(کسب مجوزهای الزم در جای دیگری 
 .ارائه کند

 تواند کاری را که با سرمایه گذاری سازمان دیگری متقاضی نمی .2تبصره 
 به نتیجه رسیده است، بدون کسب مجوز رسمی آن سازمان، برای

متخلفین . اندن آن به دانشگاه ارائه کندثبت علمی یا به مرحله تولید رس
عالوه بر تعقیب حقوقی سازمان مذکور از سوی دانشگاه نیز متخلف 

بایست کلیه خسارات مالی و معنوی این اقدام را به  محسوب شده و می
 .دانشگاه بپرداند

هایی که از طریق دانشگاه به مرحله ثبت علمی  نتایج کلیه طرح .3تبصره 
بایست به نام  ، می) این ماده3های مشمول بند  طرحبه جز(رسند  می

 .دانشگاه ارائه شوند
های علمی، فنی و  های مادی و معنوی از نوآوری کلیه حمایت .4تبصره 

 .باشد هنری مشروط به حفظ حقوق دانشگاه می
 

 منابع مالی . 7ماده 
بودجه پژوهشی واحدهای دانشگاهی براساس بخشنامه شماره   .1

 ؛26/2/8ورخ  م40201/73
 ؛صندوق پژوهشی دانشگاه .2
گذاری در  ها و مراکز ذیربط که تمایل به سرمایه منابع مالی سازمان .3

 .های علمی دانشگاه را دارند نوآوری
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 ها میزان و نوع حمایت. 8ماده 
های ثبت حقوقی و علمی در داخل و خارج از کشور به  تامین هزینه .1

 ؛نام دانشگاه
های شرکت در مسابقات علمی داخلی و خارجی با  تامین هزینه .2

 ؛هماهنگی دفاتر ذیربط در معاونت پژوهشی دانشگاه
های داخلی و خارجی به شورای هدایت  معرفی برگزیدگان جشنواره .3

نامه آن  دانشگاه به منظور استفاده از مزایای تعیین شده در آیین
 ؛شورا

در زمینه نوآوری مذکور ارائه فرصت برای انجام یک طرح تحقیقاتی  .4
 ؛های آن با هماهنگی دفتر امور پژوهشی دانشگاه و تامین هزینه

حمایت مالی و پشتیبانی از ارائه مقاالت مربوط به نوآوری مذکور در  .5
 ؛های معتبر داخلی و خارجی مجالت و همایش

های علمی، فنی و هنری ثبت شده توسط  تشویق مالی نوآوری .6
 . کمیته
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 مهشت فصل
 ها و موسسات مربوط به ثبت یا حمایت از اختراعات نشانی سازمان

 
  ww.wipo.int/directory/en/uris.jsp      ای مالکیت فکری داره ملی و منطقها .1
 /EPO        (                                 www.epo.org(اداره ثبت اختراعات اروپا  .2
 /www.ipo.gov.uk                                      تاناداره ثبت اختراعات انگلس .3
 www.tpe.gov.tr/tpe/index_en.jsp                اداره ثبت اختراعات ترکیه .4

 SIPO(ُ  www.sipo.gov.cn/spo_English/deafault.htm( چین اختراعات ثبت اداره .5

 /JPO(                                        www.jpo.go.jp( ثبت اختراعات ژاپن اداره .6

 /USPTO (        www.uspto.gov(ثبت اختراعات وعالیم تجاری آمریکا  اداره .7

  /CIPO(                            http://cipo.gc.ca( اداره مالکیت فکری کانادا .8

  www.kipo.go.kr/kpo2/ek/index.jsp          اداره مالکیت فکری کره جنوبی .9

 w.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html   اطالعات کلی درباره پتنت .10

 www.wipo.int/about-ip/en/ipworldwide/country.htm نظام مالکیت فکری کشورها .11

                                         http://univ.cc/world.phpهای جهان شگاهدان .12



 ونت پژوهشیمعا ...................................................................................................................82

 /WTO             (                               ww.wto.org(  سازمان تجارت جهانی.13

 /UNIDO        (             www.unido.org(سازمان توسعه صنعتی ملل متحد  .14

 )OECD( های اقتصادی سازمان توسعه همکاری .15
        www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185-1-1-1-1-1,00.html 

 WIPO(  www.wipo.int/portil/index.html.en( سازمان جهانی مالکیت فکری .16

 UN( persia/ip/links/view.ap?part=2          /www.irost.org( سازمان ملل متحد .17

 IFIA(   www.envention.ifia.sh( های مخترعین المللی انجمن فدراسیون بین .18

 www.wipo.int/clea/en/index.jsp     قوانین مالکیت فکری کشورهای جهان .19
 www.wipo.int/freepublications/enindex.jsp?cub_col=mag مجله وایپو.20

   )UNCTAD(برای تجارت و توسعه مجمع سازمان ملل  .21

www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068 
 /IIPI    (                        ww.iipi.org( المللی مالکیت فکری موسسه بین .22

 IPC(   int/clasifications/ipc/en/.www.wipo( بندی اختراعات المللی طبقه نظام بین .23

 )CIPIH (ون مالکیت فکری سازمان جهانی بهداشتکمیسی .24
www.who.int/entellectualpropety/en/ 

 www.irost.org                      های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش .25

 http://62.60./36.70/persian/difault.aspx                  جشنواره خوارزمی .26

                                       /www.insf.orgصندوق حمایت از پژوهشگران .27

 /www.newwaypatent.com    آوری راهنو های فکری و فن سسه مطالعاتی داراییمو .28

 ww.msrt.irdefault.aspx                      آوری وزارت علوم، تحقیقات و فن .29

 www.sabt.gov.ir/index.ispx                  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور .30
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 نابعم
 مقاالت. الف
شرایط ثبت اختراعات ، )1385(آبادی، رضا؛ فالحی، غالمرضا،   تاج.1

 شماره سوم، دوره ششم، .و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
 . و مدارک علمی ایرانمجله الکترونیکی پژوهشگاه اطالعات

 چاپ دوم از دوره جدید، .نامه لغت، )1377(اکبر،   دهخدا، علی.2
 .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

آنها از  های اختراعات و اهمیت پروانه، )1364( ، مرتضایی، لیال.3
رسانی، مرکز اطالعات و   نشریه اطالع.اطالعات علمی و فنی نظر

 .2 و 1وره نهم، شماره مدارک علمی ایران، د
 .، جلد اول، امیرکبیر)1375 (.فرهنگ فارسی، محمد، معین. 4
چمنی،  بختیاری، ابوالفضل؛ راه اکبر؛ کیانی موحدی، علی  موسوی.5

 .های علمی های تولید و اشاعه یافته روش، )1382(جمشید، 
  .31نامه رهیافت، شماره  فصل

 بررسی وضع ،)1385(، هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی .6
. های علمی در جمهوری اسالمی ایران ثبت اختراع و انتشار مقاله

 .چاپ اول
7. Mechanical Engineering Handbook, (1999), Patent Law and 

Miscellaneour Topics. 



 ونت پژوهشیمعا ...................................................................................................................84

 های اینترنتی پایگاه. ب
 www.eastp.ir                            های صنعتی ها و مالکیت اداره ثبت شرکت .1

 .آوری آذربایجان شرقی پایگاه اینترنتی پارک علم و فن. 2
 .آوری خراسان پایگاه اینترنتی پارک علم و فن .3
 www.irost.org                       های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش .4

5. Fars News Agency 
6. http://ieicenter.com/LAW/Show.asp?ID=612&A11Word= 
7. http://itna.ir/archives/documents/001218.php 
  8. http://www.b1.uk/collections/patents/spec.html 
9. http://www.insf.org/Ayeename-Tashilat.php 
10. http://www.iran.com/fa/news/view/line-
9/8507117775155757.htm 11. 
12. http://www.irandoc.ac.ir 
13. http://www.irost.org/persian/ip/aboutus/view.asp?part=5 
14. karafarini.sharif.edu/showfullArticle 
15. word.asp?ID=107 
16. techeno.msrt.ir/Linkelick.aspx?link= 
17. www.agri.eng.com/fa/2005/0//post-129.php 
18. www.creativity.ir/content/view/2219/102 
19. www.iust.ac.ir/printme.php?item= 
20. www.ksabz.net/article.asp?AlD=/1782 
21. www.nano.ir/paper.php?papercode=312 
22. tabizu.ac.ir/rmrezaei/patentreg.doc 
23. techmavt.ir/fa/?c=content8id=281 
24. 581&tabid=5608mid=1381 
25. 9.445.217.fa 
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 مراجعه حضوری و مشاوره با کارشناسان. پ
 .های صنعتی ها و مالکیت  اداره ثبت شرکت.1
 . های علمی و صنعتی ایران  سازمان پژوهش.2
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 1پیوست 
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 3پیوست 
 فرم درخواست حمایت از نوآوری

 
 

 باسمه تعالی                      
 

 دانشگاه آزاد اسالمی
 )دفتر گسترش تولید علم(معاونت پژوهشی 

 
 

 :مشخصات فردی
 ...................................................................................................................:واحد دانشگاهی

 ...............................................................................................................:خانوادگی نام و نام

 ..................................................................................................................: مدرک تحصیلی

 .....................................................................................................................................: سمت

 ..................................................................................................: منزل/ محل کار : نشانی

.................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................: تلفن تماس

 ...............................................................................................................: پست الکترونیکی
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اگر متقاضی حمایت از نوآوری خود هستید، لطفاً به سؤاالت زیر : الف
 : پاسخ دهید

 )اطالعات شما محرمانه تلقی خواهد شد(
 
 
 اید؟ آیا نوآوری خود را تاکنون به ثبت رسانده. 1
کننده و یک نسخه از گواهی ثبت را  اگر پاسخ مثبت است، نام کشور ثبت(

 )ضمیمه فرمایید
.................................................................................................................................................. ...

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.. 
 

آیا تاکنون موضوع نوآوری خود را در معرض فروش قرار داده یا به . 2
 اید؟ فروش رسانده

 )اگر پاسخ مثبت است، تاریخ و توضیحات الزم را ذکر فرمایید(
..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ...................... 
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....................................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................

. 

آیا تاکنون موضوع جزییات نوآوری خود را در مجله، مسابقه یا مجمع . 3
 اید؟ علمی داخلی یا خارجی منتشر کرده

 )اگر پاسخ مثبت است، ذکر نام مجله، مسابقه یا مجمع علمی و تاریخ ارائه(
.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..................... 
........................................................................................................................................ ............ 

.................................................................................................................................................... 

 
ایـد، لطفـاً      آیا تاکنون پیشنهادی برای خرید نوآوری خود دریافت کـرده         . 4

 .توضیح دهید
............................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..................... 
 

 د؟هایی برای نوآوری یا نوآوری خود هستی متقاضی چه نوع حمایت. 5
............................................................................................................................... ..................... 

.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... ..................... 
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.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... ..................... 

 المللی نوآوری خود هستید، هدف شما چیست؟ ناگر متقاضی ثبت بی. 6
............................................................................................................................... ..................... 

.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... ..................... 

.................................................................................................................................................... 
 

 .طور کامل و خوانا بیان نمایید اطالعات فنی نوآوری خود را به. 7
.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..................... 
 

ها مشابه کـار خـود را در داخـل و خـارج از              سابقه تحقیقات یا نوآوری   . 8
 .کشور بیان نمایید

............................................................................................................................... ..................... 
...................................................................................................................................... .............. 

.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... ..................... 

 
 کند؟ های موجود کمک می آوری نوآوری شما به حل چه مشکالتی در فن. 9
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...................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................... 

 

 هزینه طرح شما تاکنون چقدر بوده و از چه منبعی تأمین شده است؟. 10
.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... ..................... 

 
 شوید؟ المللی نوآوری خود را متقبل می های ثبت بین چند درصد هزینه. 11

............................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... ..................... 

 
 

 :     امضای نوآور یا نوآوران        :امضای معاون پژوهشی
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 گواهی ثبت حقوقی+ درخواست نوآور 

 ارسال به دفتر گسترش تولید علم  بخشنامه5 در معاونت پژوهشی واحد براساس ماده بررسی

 بررسی در دفتر گسترش تولید علم

ارسال به دفتر ارتباط
 با صنعت و جامعه

 ارسال به داوری

 دریافت نظر داور

 ها بررسی در شورای ثبت نوآوری

حمایت
 شود؟

 خیر

 بله

 اعالم به واحد دانشگاهی

 شناساییصدور کارت 

 به دفتر امور پژوهشیمعرفی 

 تامین هزینه و اجرای یک طرح پژوهشی مرتبط 

معرفی و تامین هزینه شرکت در مسابقات علمی و
 های داخلی و خارجی نمایشگاه

معرفی به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه به منظور عقد قرارداد و معرفی نوآور به سازمانهای 
 مربوط برای به تولید انبوه رساندن

 ی درجه هیات علمیمعرفی به هیات ممیزه به منظور ترفیع و ارتقا

 تامین هزینه ثبت حقوقی و علمی در داخل و خارج از کشور به نام دانشگاه

 حمایت مالی و پشتیبانی از ارائه مقاالت مربوط به طرح در مجالت علمی داخل و خارج

 تشویق مالی نوآور

 براساس بخشنامه المیدانشگاه آزاد اسهای علمی، فنی و هنری  گردش کار ثبت و تأیید نوآوری
 27/7/85 مورخ187637/87شماره

ارسال به دفتر امور
 پژوهشی



 ونت پژوهشیمعا ...................................................................................................................94

 

زمان مرکزیگواهی ثبت حقوقی به معاونت پژوهشی سا+درخواست نوآور

 ارسال به دفتر گسترش تولید علم

 بررسی در دفتر گسترش تولید علم

ارسال به دفتر 
 امور پژوهشی

ارسال به دفتر ارتباط
 با صنعت و جامعه

 ارسال به داوری

 دریافت نظر داور

 ها بررسی در کمیته ثبت نوآوری

حمایت شود؟

 رخی

 بله

 اعالم به واحد دانشگاهی

 صدور کارت شناسایی

 معرفی به دفتر امور پژوهشی

 تامین هزینه و اجرای یک طرح پژوهشی مرتبط

هایمعرفی و تامین هزینه شرکت در مسابقات علمی و نمایشگاه
 داخلی و خارجی

رداد و معرفی نوآور به سازمانهای معرفی به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه به منظور عقد قرا
 مربوط برای به تولید انبوه رساندن

 معرفی به هیات ممیزه به منظور ترفیع و ارتقای درجه هیات علمی

 تامین هزینه ثبت حقوقی و علمی در داخل و خارج از کشور به نام دانشگاه

 یت مالی و پشتیبانی از ارائه مقاالت مربوط به طرح در مجالت علمی داخل و خارجحما

 تشویق مالی نوآور

 براساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسالمیهای علمی، فنی و هنریگردش کار ثبت و تأیید نوآوری
 گردد  که به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می27/7/85 مورخ 187637/87شماره 




