
دستَرالعول ًحَُ تٌظین فرم اظْارًاهِ ثبت اختراع 

 

جْت پر B Nazaninخَاّشوٌذ است قبل از پریٌت گرفتي فرم اظْار ًاهِ از فًَت :تَجِ

. کردى فرم استفادُ گردد

اختشاع  : 1386 لاًَى ثثت اختشاػات، عشح ّای طٌؼتی ٍ ػالئن تجاسی هظَب سال 1عثك هادُ 

ًتیجِ فىش فشد یا افشاد است وِ تشای اٍلیي تاس فشآیٌذ یا فشآٍسدُ ای خاص سا اسائِ هی وٌذ ٍ هشىلی 

. سا دسیه حشفِ، في، فٌاٍسی طٌؼت ٍهاًٌذ آى حل هی ًوایذ

 لاًَى ثثت اختشاػات، عشح ّای طٌؼتی ٍ ػالئن تجاسی اختشاػی لاتل ثثت است وِ 2عثك هادُ 

. حاٍی اتتىاس جذیذ ٍ واستشد طٌؼتی تاشذ

 هتماضی یا هتماضیاى ثثت هی تَاًٌذ پس اص تىویل اظْاس ًاهِ ًسثت تِ چاج آى الذام ٍ تا *

خیاتاى لائن : تِ اداسُ ثثت عشحْای طٌؼتی تِ ًشاًی (1جذٍل پیَست) هذارک الزماًضوام 

.   هشاجؼِ ٍ تسلین ًوایٌذ222 پالن – ًثش وَچِ هیشصا حسٌی –همام فشاّاًی 

 اظْاسًاهِ ثثت تایذ دس سِ ًسخِ، تِ صتاى فاسسی ٍ تذٍى الن گشفتگی، للن خَسدگی ٍ پاسُ گی *

. تٌظین گشدیذُ ٍ پس اص روش تاسیخ، ّوِ طفحات تَسظ هتماضی یا ًوایٌذُ لاًًَی ٍی اهضاگشدد

. الصم تِ روش است ریل اهضاء اشخاص حمَلی هتماضی ثثت هوَْس تِ هْشگشدد

 اظْاس ًاهِ هزوَس ایي لاتلیت سا داسد وِ چٌاًچِ فضای پیش تیٌی شذُ تشای ًَشتي اعالػات *

دس ایي طَست افضایش تؼذاد طفحات . وافی ًثاشذ فضای هَسد ًیاص سا هی تَاًیذ ایجاد ًواییذ 

. اظْاسًاهِ تال اشىال است

 چٌاًچِ هتماضی اظْاسًاهِ تیش اص یه ًفش تاشذ، اگش سْن ّشیه هشخض ًشَد حمَق ًاشی اص *

. اظْاسًاهِ یا گَاّی ثثت تالسَیِ خَاّذ تَد

 الصم تِ روش است وِ ریل اظْاسًاهِ ٍ سایش هذاسن تایذ تِ اهضاء هختشع یا هختشػیي تشسذ ٍ *

دسطَستیىِ هاله اختشاع اشخاص حمَلی تاشٌذ تایذ تشعثك اساسٌاهِ ٍ آخشیي ٍضؼیت هذیشاى 

طاحة اهضا تَسظ طاحثاى اهضا ششوت یا هَسسِ یا داًشگاُ ّوِ طفحات اهضا ٍ هوَْس تِ 

. هْش آى هشجغ گشدد

 

: هتقاضیاى/ هشخصات هتقاضی - 1

. هی تاشذ (...ٍویل ٍ ) هٌظَس اص هتماضی، اػن اص هاله یا ًوایٌذُ لاًًَی 

هاله تِ وسی اعالق هی گشدد وِ اختشاع تِ ًام ٍی تماضای ثثت هی گشدد، : اظْاسًاهِ هالک  (الف

. تاشذ (ٍیا ّشدٍی آًْا)حمیمی یا حمَلی  (یا اشخاص)اختشاع هی تَاًذ شخض  (یا هالىیي)هاله 

 

 چٌاًچِ هتماضی هایل تِ ثثت اختشاع تِ ًام خَد یا شخض حمیمی دیگشی :شخص حقیقی  -1

 تاشذ تایذ هٌذسجات ایي تٌذسا تىویل ًوایذ 



 

چٌاًچِ تؼذاد هالىیي حمیمی تیش اص یه ًفشتاشذ دس ایي تٌذ تایذ هشخظات تواهی آًْا : 1تَجِ 

. تا لیذ هیضاى سْن ّششخض هشخض گشدد

 هٌظَس اص ًَع فؼالیت لیذشذُ دس ایي تٌذ هَاسدی هاًٌذ فؼالیت ّای تَلیذی، طٌؼتی،  :2تَجِ

.... وشاٍسصی، تاصسگاًی، خذهاتی ٍ

 

 :شخص حقَقی  -2

تاشذ ایي ... چٌاًچِ هاله اختشاع یه ششوت یا هؤسسِ، اًجوي، ساصهاى،حضب، ًْاد، ٍ

.  تٌذتىویل گشدد

 (...ًام ششوت یا هؤسسِ ٍ) ًام شخض حمَلی *

ًَع ششوت اػن اص هسؤلیت هحذٍد  ). ًَع شخض حمَلی وِ هشتَط تِ ششوتْا هی تاشذ*

 (سْاهی خاص یا ػام، تضاهٌی، ًسثی، هختلظ ٍ تؼاًٍی

 (...تَلیذی، طٌؼتی، وشاٍسصی، تاصسگاًی، خذهاتی ٍ) ًَع فؼالیت *

دس ثثت ششوتْای آى هحل تِ ثثت سسیذُ ... شْشستاًی وِ ششوت، هَسسِ ٍ )هحل ثثت * 

، (است

هٌظَس شواسُ ثثتی است وِ عی فشآیٌذ لاًَى تِ یه ) شواسُ ثثت ششوت یا هؤسسِ *

 (تؼلك هی گیشد... ششوت یا هؤسسِ ٍ 

  (ایشاى یا ّشوشَسدیگشهتماضی ثثت) تاتؼیت شخض حمَلی *

 (هحل استمشاس دائوی) الاهتگاُ *

 (...هحل فؼالیت اطلی، اهَسهْن ٍ هىاتثات ٍ ) هشوضاطلی *

 ًشاًی *

 روش وذ یا طٌذٍق پستی، تلفي، دٍسًگاس ٍ ًشاًی الىتشًٍیىی الضاهی است *

. هٌظَس روش اعالػات دیگشی وِ اص ًظش هتماضی ثثت ضشٍست داسد:  سایشاعالػات *

 

اص ) 1ٍ2چٌاًچِ هتضاضیاى اظْاسًاهِ شاهل شخض حمیمی ٍ حمَلی تاشٌذ تایذ ّشدٍ تٌذ : 1تَجِ 

. اظْاسًاهِ سا تىویل ًوایذ (لسوت الف

دسطَستیىِ شخض حمیمی یا حمَلی اسن ٍ ًشاًی هتماضی ثثت همین خاسج اص وشَس ػالٍُ : 2تَجِ

. تش فاسسی تایذ تِ حشٍف التیي ًیض ًَشتِ شَد

 

ٍویل، داسًذُ یا داسًذگاى حك ) دسطَستی وِ تماضا تَسظ ًوایٌذُ لاًًَی :ًوایٌذُ قاًًَی  (ب

. تِ ػول آیذ ایي تٌذتىویل گشدد (...اهضا تشای اشخاص حمَلی ٍ 

 دسطَست تؼذد هتماضی ثثت شخظی وِ تِ ًوایٌذگی اص سایشیي حك هشاجؼِ ٍ هىاتثِ تا :تَجِ 



هشجغ ثثت ٍ اًجام سایش تششیفات اداسی الصم جض دسیافت گَاّی ًاهِ اختشاع سا داسد تایذ تا روش 

. الاهتگاُ تؼییي گشدد

 

  :هشخصات دریافت کٌٌذگاى ابالغ ّا در ایراى- 2

شخض یا اشخاطی  (اسن ًشاًی، وذپستی)هتماضی یا هتماضیاى همین خاسج اص وشَس تایذ هشخظات 

. وِ طالحیت دسیافت اتالغْا دس ایشاى سا داسًذ، اػالم ًوایذ

: هشخصات هخترع- 3

ًَشتي هشخظات ًام هختشع ضشٍسی ا ست، روش ًام عشاح دس اظْاسًاهِ ّیچ گًَِ حمَق هادی تشای 

ٍی ایجاد ًوی ًوایذ فمظ اص تؼذ هؼٌَی، ٍی وواواى عشاح عشح هَسدتماضاخَاّذ تَد 

چٌاًچِ هختشع تخَاّذ ًام ٍی دس اٍساق ٍ آگْی لیذ ًشَد، هشاتة تایذ وتثاً اص سَی ٍی  : تَجِ

. دسخَاست گشدد

:  هشخصات اختراع- 4

.  شاهل ػٌَاى ٍ عثمِ اختشاع هی تاشذ

دسػٌَاى . جولِ ای وَتاُ وِ شاهل هحتَی پشًٍذُ تاشذ سا ػٌَاى گَیٌذ: عٌَاى اختراع- 1-4

. اختشاع ّیچ اسوی سا ًثایذ هشخض وشد

.  دس پشًٍذُ ّای خاسجی ػیي ػٌَاى سا هی تایست تِ التیي تشجوِ گشدد:تَجِ 

 عثك آییي ًاهِ اجشایی لاًَى ثثت اختشاػات پشًٍذُ ّایی وِ دس :طبقِ بیي الوللی اختراع- 2-4

 8ایي اداسُ تشىیل هی گشدد ٍ تشحسة هحتَیات پشًٍذُ ٍ صهیٌِ فؼالیت طَست گشفتِ تِ 

( 2پیَست ). دستِ تمسین هی گشدد وِ تِ لشاسریل هی تاشذ

ًیاصّای اًساًی : الف

اًجام ػولیات تشاتشی :  ب 

شیوی ٍ هتالَطی :  ج 

هٌسَجات ٍ واغز :  د 

ساختواى :  ّـ

... هٌْذسی، هىاًیه، سٍشٌایی :  ٍ 

فیضیه :  ص 

تشق : ی 

لثل اص ایٌىِ هختشع پشًٍذُ خَد سا تحَیل : تؼذاد ول طفحات تَطیف ادػا، خالطِ ٍ ًمشِ- 3-4

 .اداسُ دّذ هی تایست ولیِ اٍساق سا تشي شواسی وشدُ ٍ دس ایي لسوت تٌَیسذ

 

: استثٌائات قابل قبَل درافشاء اختراع- 5

اػالم ایٌىِ اختشاع هَسد تماضا لثالً افشاء شذُ یا خیش، دسطَست هثثت تَدى چٌاًچِ دس ًوایشگاُ 



. سسوی یا تَسظ افشاد ثالث هَسد سَء استفادُ لشاس گشفتِ،  هذاسن ٍ هستٌذات آى ضویوِ ًوایذ

 

: ادعای حق تقذم- 6

دسطَستی وِ هتماضی یا هتماضیاى ثثت تخَاٌّذ تِ استٌاد تماضای ثثت یا ثثت خاسج اص وشَس اص 

.  استفادُ ًوایذ، ایي تٌذ تىویل گشدد (ها6ُحذاوثش)هضایای حك تمذم 

 لاًَى ثثت اختشاػات ، عشح ّای طٌؼتی ٍ ػالئن تجاسی هتماضی هی تَاًذ 9تش عثك هادُ : 1تَجِ 

ّوشاُ تا اظْاسًاهِ خَد، عی اػالهیِ ای، حك تمذم همشس دس وٌَاًسیَى پاسیس تشای حوایت اص 

هالىیت طٌؼتی سا دسخَاست ًوایذ، حك تمذم هی تَاًذ تشاساس یه یا چٌذ اظْاسًاهِ هلی یا هٌغمِ 

. ای یا تیي الوللی تاشذ وِ دس ّشوشَس یا تشای ّشوشَس ػضَ وٌَاًسیَى هزوَس تسلین شذُ است

دس . هاُ اص تاسیخ تسلین اظْاسًاهِ اطلی خَاّذ تَد6:  هذت صهاى حك تمذم دس ثثت اختشاع :2تَجِ

ایي هَسد سٍص تسلین جضء هذت هحسَب ًخَاّذ شذ ٍ اگش آخشیي سٍص هظادف تا سٍص تؼغیل تاشذ، 

. ایي هذت تا آخشیي ساػت اٍلیي سٍص اداسی تؼذ اص تؼغیل هحاسثِ خَاّذ شذ

 سٍص اص آى 15 هذاسن هشتَط تِ حك تمذم تایذ ّوضهاى تا تسلین اظْاسًاهِ یا حذاوثش ظشف :3تَجِ

. تاسیخ تسلین گشدد

اسٌاد ٍ هذاسن حك تمذم تایذ تِ تأییذ اداسُ هثذاء ٍ وٌسَلگشی ایشاى دسآى وشَس ٍ اداسُ : 4تَجِ

. سجالت ٍ احَال شخظیِ ٍصاست خاسجِ دس تْشاى تشسذ

 (وِ ّواى اظْاسًاهِ حك تمذم هی تاشذ )دسایي لسوت شواسُ اظْاسًاهِ ٍ تاسیخ اظْاسًاهِ : 5تَجِ 

. ٍ ًیض ًام وشَسهمذم دسج هی گشدد
 

:  اظْارًاهِ تقسیوی یا تکویلی - 7

 لاًَى ثثت اختشاػات اظْاسًاهِ تایذ فمظ تِ یه اختشاع یا دستِ ای اص اختشاػات هشتثظ 8عثك هادُ 

 آئیي ًاهِ روش شذُ وِ 8وِ یه اختشاع ولی سا تشىیل هی دٌّذ هشتَط هی تاشٌذ ٍ دس هادُ 

 یا چٌذ اظْاسًاهِ هجضا ٍ 2دسغیشایٌظَست هتماضی هی تَاًذ اظْاسًاهِ هشتَط تِ اختشاع خَد سا تِ 

. هستمل تمسین وٌذ

.  اظْاسًاهِ تمسیوی تایذ داسای تاسیخ تماضای اٍلیِ تاشذ:1ًکتِ 

 اظْاسًاهِ تمسیوی اص لـحاػ شىلی ّیچ تفاٍتی تا اظْـاسًاهِ اطـلی ًذاسد ٍ ولـیِ هَاسد :2ًکتِ

. الصم االجشا دس اظْاسًاهِ اطلی، دس ایي ا ظْاسًاهِ ًیض ٍجَد داسد

 
  : قاًَى ثبت اختراعات8هادُ 

اظْاسًاهِ تایذ فمظ تِ یه اختشاع یا تِ دستِ ای اص اختشاػات هشتثظ وِ یه اختشاع ولی سا تشىیل 

دس اختشاػی وِ هَضَع آى ولی است روش ًىشدى استثاط اجضا آى هَجة تی . هی دٌّذ هشتثظ تاشذ

هتماضی هی تَاًذ تا صهاًیىِ اظْاسًاهِ ٍی هَسد هَافمت . اػتثاسی گَاّیٌاهِ اختشاع هشتَط ًوی شَد

: لشاس ًگشفتِ



. اظْاسًاهِ خَد سا اطالح وٌذ هششٍط تِ ایٌىِ اص حذٍد اظْاسًاهِ ًخست تجاٍص ًىٌذ (الف

. آى سا تِ دٍ یا چٌذ اظْاسًاهِ تمسین وٌذ (ب 

اظْاسًاهِ تمسیوی تایذ داسای تاسیخ تماضای اٍلیِ تَدُ ٍ دسطَست التضاء هشوَل حك تمذم 

. اظْاسًاهِ ًخستیي است

 

: هذارک ٍ ضوائن اظْارًاهِ- 8

فشم اظْاسًاهِ روش گشدیذ ُ سا  تا 8هتماضی ثثت اختشاع هذاسن ٍ ضوـائوی وِ دس لسوت 

. هشخض ًوایذ ()ػـالهت

 
 


