
 1پیوست 
هذاسک الصم جْت تقاضای ثثت اختشاع 

 

اظْاسًاهِ ثثت تایذ دس سِ ًسخِ، تِ صتاى فاسسی ٍ تذٍى الک گشفتگی، قلن خَسدگی ٍ پاسُ گی - 1

الصم تِ رکش . تٌظین گشدیذُ ٍ پس اص رکش تاسیخ، تَسظ هتقاضی یا ًوایٌذُ قاًًَی ٍی اهضاگشدد

. است ریل اهضاء اضخاظ حقَقی هتقاضی ثثت هوَْس تِ هْشگشدد

 

 توصیف اختراع؛- 2

تَصیف اختشاع تایذ صشیح ٍ ّوشاُ تا جضئیات " آئیي ًاهِ اجشایی 10 هغاتق هادُ :شرح و توصیف

: کاهل ٍ هطوتول تش ًکات صیش تاضذ

. عٌَاى اختشاع تِ گًَِ ای کِ دساظْاسًاهِ رکش گشدیذُ است (الف

. صهیٌِ فٌی اختشاع هشتَط (ب 

هطکل فٌی ٍ تیاى اّذاف  (ج 

. ضشح ٍضعیت داًص پیطیي ٍ ساتقِ پیطشفت ّایی کِ دس استثاط تا اختشاع ادعایی ٍجَد داسد (د 

. اسائِ ساُ حل تشای هطکل فٌی هَجَد ّوشاُ تا ضشح دقیق (ّـ

. تَضیح اضکال، ًقطِ ٍ ًوَداسّا (ٍ 

. تیاى ٍاضح ٍ دقیق هضایای اختشاع ادعایی (ص 

. رکش صشیح کاستشد (ح 

. تَضیح حذاقل یک سٍش اجشایی تشای تِ کاسگیشی اختشاع (ط 

 

ادعا يا ادعاهاي اختراع؛ - 3

 ادعای اختشاع تایذ عٌاصش اختشاعی سا کِ حوایت اص آى دسخَاست ضذُ دسچْاسچَب 11هغاتق هادُ 

: هطخصِ فٌی تعییي کٌذ ٍ داسای ٍیژگی ّای ریل تاضذ

. هعقَل تَدى تعذاد آًْا (الف

. فشاتش اص اعالعات افطا ضذُ ًثاضذ (ب 

تیاى ٍیژگی ّای فٌی هثثت  (ج 

 

 خالصه اي از توصیف اختراع؛- 4

 کلوِ ٍ فقظ تشای تیاى اعالعات 200 تا 70 خالصِ هطتول تش 13ٍ14هغاتق هَاد : خالصِ اختشاع 

. اختشاع ٍ دسصَست لضٍم هطتول تش فشهَل ضیویایی یا هعادالت سیاضی تاضذ

 



 

 نقشه يا نقشه ها، در صورت لسوم؛- 5

آئیي ًاهِ اجشایی تشای تشسین ًقطِ تِ ًکات ریل تَجِ فشهاییذ 15عثق هادُ : ًقطِ فٌی 

. A4دس سٍی کاغز تادٍام ٍ  (الف

. تاٍضَح ٍ ضفافیت کاهل (ب 

. توام عٌاصش ًقطِ داسای هقیاس تاضٌذ (ج 

. تا حذاهکاى تِ صَست عوَدی تاضذ (د 

. اعذاد ٍ حشٍف خَاًا تاضذ (ّـ

. ضاهل ًطاًِ تاضذ (ٍ 

. صفحات تِ تشتیة تاضذ (ص 

. ّیچ تَضیحی ًثایذ سٍی ًقطِ ٍجَد داضتِ تاضذ (ح 

 

 ؛ متقاضيمذارك مثبت هويت -  6

کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کپی کاست هلی  : اضخاظ حقیقی (الف

آخشیي سٍصًاهِ سسوی دلیل هذیشیت کپی ضٌاسٌاهِ ٍ : اضخاظ حقَقی (ب

 کاست هلی صاحثاى اهضاء

 اسائِ کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی هختشع: مخترعهذاسک هثثت َّیت - 7

 

دسخَاست کتثی هثٌی تش عذم رکش اسن هختشع، چٌاًچِ هختشع ًخَاّذ اسن ٍی رکش - 8

 ضَد؛

 

 

ِ ّای قاًًَی؛ - 9 سسیذ هشتَط تِ پشداخت ّضیٌ

سیال تشای اضخاظ حقَقی 10.000ّضیٌِ اظْاسًاهِ اضخاظ حقیقی هثلغ  (الف

 تاًک هلی تٌام 2171329015001سیال تِ حساب سیثا ضواسُ 100.000

قاتل پشداخت دس )توشکض ٍجَُ دسآهذ خذهات ثثتی اداسُ کل هالکیت صٌعتی 



« جذٍل پیَست».سا ضویوِ ًوایذ(کلیِ ضعة تاًک هلی سشاسش کطَس

هعادل اسصی کلیِ ّضیٌِ ّا ٍ تعشفِ ای ثثتی عالهت تش هثٌای فشاًک سَئیس  (ب

ضعثِ عثاس -  ًضد تاًک هلی740001هی تایست تِ ضواسُ حساب اسصی 

 .تِ ًام خذهات ثثتی اداسُ کل هالکیت صٌعتی ٍاسیضگشدد (803)آتادغشتی

 

ٍکیل، داسًذُ یا داسًذگاى ) دسصَستی کِ تقاضا تَسظ ًوایٌذُ قاًًَی :مذارك نماينذه قانوني - 10

. تِ عول آیذ هذاسک آى ضویوِ گشدد (...حق اهضا تشای اضخاظ حقَقی ٍ 

 

 

 

 
 


