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 بسمه تعالي

كارآفرين با هدف متعالي افزايش روحيه كارآفريني و همچنين ايجاد زمينه آن در  تحقيقاتمركز 

است در جهت مرتفع نمودن مشكالت و . اين مركز خرسند  دانشكده فني مشهد تاسيس گرديده است

اع ، اقدام به راه اندازي سامانه اينترنتي ثبت اختراع موانع پيش روي مخترعين در زمينه ثبت اختر

 .  سال و نيم فعاليت توانست تعامل خوبي با مخترعين كشور داشته باشد ودو در مدت نموده 

تحويل مدارك ثبت  تكميل ودفترچه اي كه پيش رو داريد ؛ حاوي كليه راهنمايي هاي الزم جهت 

 . را از سه طريق زير به اين مركز تحويل نماييد. شما مي توانيد مدارك خود  است اختراع

v  از طريق سامانهwww.taksabt.com    و  ياsabt.taksabt.com  مدارك را ارسال

 . نماييد

v شهد ، ابتداي بلوار پيروزي ، دانشكده فني شهيد محمد از طريق پست به نشاني : م

 ارسال نماييد . ( تك )منتظري، مركز تحقيقات كار آفرين 

v به صورت حضوري به اين مركز تحويل دهيد . 
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 بين سامانه  ثبت اختراع و مخترع مواد قرارداد في ما

اطالعات اختراع امانتيست كه از جانب مخترع به سامانه ثبت اختراع سپرده مي شود.  - 1 ماده

نيت خيانت در امانت نابخشودني و امكان ناپذير است. سامانه ثبت اختراع موظف به تامين ام

مي كند از طريق اين مركز هيچ گونه سهل انگاري  تضمينمدارك و مستندات مخترعين و 

 صورت نخواهد گرفت.

در روند ثبت اختراع هيچ نيازي به مراجعه مستقيم مخترع به اداره ثبت و يا مركز  - 2 ماده

 تحقيقات كارآفرين نبوده و به صورت پستي و اينترنتي مدارك رد و بدل خواهد شد.

 وري بال مانع است.حض مراجعه - 1 تبصره

 تهيه مدارك ثبت اختراع اعم از متون ، اظهارنامه و ... به عهده مخترع خواهد بود. - 3 ماده

در صورت رد اختراع به نحوي كه رد اختراع از طرف اداره ثبت اختراع و بنا به داليلي  - 4 ماده

و  ريال از هزينه دريافتي كسر 950000مانند جديد نبودن ، نوآوري نداشتن و... باشد ، مبلغ 

 الباقي به مخترع عودت داده مي شود.

در صورتي كه مخترع نتواند تاييديه اختراع را از مرجع علمي تهيه كند و يا در  - 1 تبصره

 صورت تعلل ، هزينه ثبت اختراع عودت داده نمي شود.

تهيه تاييديه علمي از مرجع علمي مبني بر جديد بودن ، نوآوري داشتن و قابليت  - 5 ماده

 ع مي باشد.اجراي اختراع بر عهده مختر
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تعرفه ثبت اختراع ؛ شامل تمامي هزينه هاي ثبت اعم از فيش هاي واريز و آگهي  - 6 ماده

 روزنامه رسمي و ... براي افراد حقيقي و حقوقي طبق جدول زير خواهد بود.

 ماهيت مالك
تعداد افراد 

 متقاضي
 توضيحات تعرفه ثبت اختراع

 حقيقي (اشخاص)

ي از ثبت را مخترعيني كه مراحل ت295،000 يك نفر

طي نموده اند شامل تخفيف 

 خواهند شد.

 ت335،000 دو نفر *

 ت375،000 سه نفر يا بيشتر

(شركت ها ، حقوقي

 موسسات و...)
- 

حق الوكاله و  8ت 345،000

 هزينه ها
ت بابت تمديد سه 300000

(واريز به اداره ثبت ساله 

 اختراع)

طبق قانون فيش هاي واريزي به 

تراع براي اشخاص اداره ثبت اخ

 برابر است. 10حقوقي 

ارائه خدمات تكميل 

 #مدارك ثبت اختراع
- 

تا  80،000بين 

 ت200،000

در صورت تقاضا اين هزينه به 

 شود. هزينه ثبت اختراع افزوده مي

ارائه خدمات نقشه 

 #كشي
- 

تا  60،000بين 

 ت200،000

در صورت تقاضا اين هزينه به 

 شود. ميهزينه ثبت اختراع افزوده 

 حقيقي(اشخاص)

 بسته كامل خدمات
- 595،000 

شامل خدمات نقشه كشي و 

تدوين متون ثبت اختراع و ثبت 

 اختراع

* دليل تفاوت تعرفه از نظر تعداد افراد متقاضي ، حمايت از مخترعيني كه به صورت يك نفره تقاضاي ثبت دارند 

 است.

مخترع ن نوشته شده است. براي ارايه اين خدمات بايستي تعيين هزينه پس از بررسي اوليه اختراع و متو #

 اختراع خود را به سامانه ارسال نمايد.اطالعات كامل و جامع 

مخترعيني كه مراحلي از ثبت اختراع را طي و از اين پس قصد استفاده از سامانه  - 1 تبصره

 دارند شامل تخفيف خواهند شد.

هاي مربوط به ثبت اختراع و ساله صادر و كليه هزينه  20گواهينامه ثبت اختراع  - 7 ماده

 سال توسط مركز تحقيقات كارآفرين واريز مي شود.3تا  يدتمد

عواقب و مسئوليت ناشي از تنظيم نادرست متون ادعانامه ، توصيف اختراع و ...  - 8 ماده

 توسط مخترع به عهده وي خواهد بود.
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 مزاياي استفاده از خدمات سامانه ثبت اختراع :

 ري به اداره ثبت اختراع تهرانعدم مراجعه حضو         ·

 بررسي ، راهنمايي و مشاوره تا كامل شدن متون ثبت اختراع         ·

 انجام امور اداري ثبت اختراع توسط وكيل رسمي دادگستري         ·

 استفاده بهينه از زمان         ·

  

 : روش كار سامانه ثبت اختراع

 رايانامه يا ارسال رمف طريق از اختراع ثبت مدارك ارسال     -1

 مخترع رايانامه و پيامك طريق از نظر اعالم و مدارك اوليه بررسي  -         

 اختراع عنوان به طرح ثبت امكان صورت در اختراع ثبت هزينه واريز     -2

 مخترع نشاني در پيشتاز پست طريق از وكالتنامه دريافت  -         

ارسال  -امضاء اصل وكالتنامه  -ز طريق اينترنت ا شده اصالح مدارك ارسال و ها رهنمود طبق مدارك نقص رفع     -3

 وكالتنامه به سامانه ثبت اختراع از طريق پست پيشتاز

 و علم پارك معموالً( علمي مرجع به مراجعه و مخترع نشاني در پيشتاز پست طريق از استعالم نامه دريافت     -4

 يه به سامانه ثبت اختراع از طريق پست پيشتازجواب ارسال - جوابيه اخذ تا ريپيگي -) شهرستان يا شهر فناوري

 اختراع ثبت گواهينامه دريافت     -5
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 . از طريق اين سامانه مدارك زير را تهيه و ارسال نماييدبراي ثبت اختراع 

 اظهارنامه .1

 اختراع توصيف .2

 اختراع هايادعا يا ادعا .3

 اختراع توصيف از اي خالصه .4

 لزوم صورت در ها، نقشه يا نقشه .5

 . دهيد تحويل حضوري يا و شوند ارسال تيسا به بايد كه شناسايي مدارك تصاوير .6

 شود ذكر وي اسم نخواهد مخترع چنانچه مخترع، اسم ذكر عدم بر مبني كتبي درخواست .7

 تقدم حق از استفاده .8

 يعلم هيديتائ .9

  رسمي نامه وكالت .10

 مدارك ساير .11

 شده ساخته اختراع از تصويري و صوتي مدارك .12

 اظهارنامه .1

توضيح داده شده است  1نامه از سايت ، آنرا بصورتي كه در پيوست شماره پس از دريافت فرم اظهار

 .تكميل نماييد 

 توصيف اختراع؛ .2

بايد صريح و همراه با جزئيات كامل و مشمتمل  "توصيف اختراع  "آئين نامه اجرايي 10مطابق ماده 

 بر نكات زير باشد:

 است. الف) عنوان اختراع به گونه اي كه دراظهارنامه ذكر گرديده

 ب ) زمينه فني اختراع مربوط.

 ج ) مشكل فني و بيان اهداف
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 د ) شرح وضعيت دانش پيشين و سابقه پيشرفت هايي كه در ارتباط با اختراع ادعايي وجود دارد.

 هـ) ارائه راه حل براي مشكل فني موجود همراه با شرح دقيق.

 و ) توضيح اشكال، نقشه و نمودارها.

 مزاياي اختراع ادعايي. ز ) بيان واضح و دقيق

 ح ) ذكر صريح كاربرد.

 ط ) توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به كارگيري اختراع.

 اختراع؛ هايادعا يا ادعا .3

ادعاها حدود حمايت يك اختراع را تعيين مي كنند. ادعاها براي يك اختراع ثبت شده از اهميت ويژه اي برخوردارند 

حتي يك اختراع واقعا ارزشمند مي تواند به يك اختراع بي ارزش تبديل شود كـه  اگر به خوبي تنظيم نشوند،   چون

 .براحتي مي توان آن را دور زد يا پيرامون آن طراحي كرد

در دعاوي اختراعات تعبير ادعاها به طوركلي اولين گام تعيين اين است كه آيا اختراع معتبراست و اينكه آيا اختراع تقليدشـده يـا   

 .ده است يا خير. قويا توصيه مي شود با يك كارشناس براي تهيه تقضانامه اختراع به ويژه ادعاها مشورت كنيدحقوق آن نقض ش

 نمونه هاي ادعاها 

 :(تحت عنوان (سيستم شناسائي عنبيه 4641349دو ادعاي اول اختراع آمريكائي به شماره

ري حداقل يك بخش عنبيه و مردمك چشـم يـك   روش تشخيص هويت يك شخص متشكل از ذخيره كردن اطالعات تصوي-    1

شخص روشن كردن چشم يك ناشناخته داراي يك عنبيه و يك مردمك بدست آوردن حداقل يك تصوير حداقل از همـان بخـش   

عنبيه يا مردمك شخص ناشناخته و مقايسه كردن حداقل بخش عنبيه تصوير بدست آمده بـا اطالعـات تصـوير ذخيـره شـده بـه       

 .خص ناشناختهمنظور شناسائي ش

روش ادعاي شماره يك كه در آن روشن كردن متشكل از رساندن مردمك چشم به حـداقل يـك انـدازه از قبـل تعيـين شـده       -2

متشكل از حداقل بخش عنبيه تصوير بدست آمده با اطالعات تصوير ذخيره شده كه از چشم يك شخص بدست آمده بـا مردمـك   

 .شده است كه اندازه ان همان اندازه از پيش تعيين

 سازمان جهاني مالكيت فكري 917نشريه 

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است،  11مطابق ماده 

تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا  هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي درچارچوب مشخصه

 :رايط زير باشندادعاها بايد صريح و منجز بوده و داراي ش
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  ها در صورت تعدد؛ گذاري ترتيبي آن  ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره معقول بودن تعداد آن .1

از اطالعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده  .2

 باشد؛

 يان نمايد؛قابل حمايت را با استفاده از جمالت مثبت، ب هاي فني ويژگي .3

و تا حد ممكن از به كار  ها يا توصيف امتناع گردد ارجاع به نقشه  ازجز در موارد غيرقابل اجتناب،  .4

» ها نشان داده شده طور كه در نقشه همان« يا » طور كه در توصيف آمد همان« بردن عباراتي مانند 

 خودداري شود؛

ته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داش .5

 نقشه و عالمت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛

  .نباشدمشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع  .6

، فرايند، فرايند دستيابي به يك فرآورده و  ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده؛  12 مطابق ماده

 .ده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشديا تركيبي از فرايند و فرآور

 اي از توصيف اختراع خالصه .4

كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين  اي زمينه فنيخالصه توصيف اختراع بايد مستقيماً  ـ 13ماده

بايد در كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خالصه اختراع نكات زير 

 :نظر گرفته شود

 كلمه باشد؛ 200  تا 70با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر  .1

مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجماالً روشن  .2

 نمايد؛

 ها هاي شيميايي يا معادالت رياضي باشد تا براساس آن در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول .3

 هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛ ويژگي

در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خالصه هر  .4

 ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛ هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه قسمت بايد نشانه

  .ارزش و مزاياي اختراع عدم بيان .5
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تواند مبناي تفسير  رود و نمي ط براي بيان اطالعات اختراع به كار ميخالصه توصيف فق ـ 14ماده

 .براي تعيين حدود ادعا باشد

 ها، در صورت لزوم؛ نقشه يا نقشه  .5

 آئين نامه اجرايي براي ترسيم نقشه به نكات ذيل توجه فرماييد15نقشه فني : طبق ماده 

 .A4الف) در روي كاغذ  

 .كشي استفاده شود ها از ابزارهاي فني نقشه جيحاً در رسم آنترو  ب ) با وضوح و شفافيت كامل

 ج ) تمام عناصر نقشه داراي مقياس باشند.

 د ) تا حد امكان به صورت عمودي باشد.

 هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.

 و ) شامل نشانه باشد.

 ز ) صفحات به ترتيب باشد.

 ح ) هيچ توضيحي نبايد روي نقشه وجود داشته باشد.

 . اوير مدارك شناسايي كه بايد به سايت ارسال شوند و يا حضوري تحويل دهيدتص .6

 تصاوير مدارك مثبت هويت متقاضي ؛  

 و كپي كارت ملي  شناسنامهالف) اشخاص حقيقي: كپي 

ب) اشخاص حقوقي: آخرين روزنامه رسمي دليل مديريت كپي شناسنامه و كـارت ملـي صـاحبان    

 امضاء

 ؛ مخترعمدارك مثبت هويت  .7

 ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي مخترع ( معموال مخترع خود فرد متقاضي مي باشد )

 شود . متقاضيان و همچنين مخترع صادر ميتوجه : گواهي نامه ثبت اختراع به نام متقاضي يا 



 

 تكميل و  تحويل مدارك ثبت اختراع  دفترچه

 

 

 Entrepreneur Research Center مركز تحقيقات كارآفرين ( تك ) 11

درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي  .8

 ذكر شود؛

 م:استفاده از حق تقد .9

درصورتي كه متقاضي يا متقاضيان ثبت بخواهند به استناد تقاضاي ثبت يا ثبت خـارج ازكشـور از   

ماه) استفاده نمايند مي بايست مدارك مربوط به حق تقدم را همزمان بـا  12مزاياي حق تقدم (حداكثر

 روز از آن تاريخ تسليم كنند.15تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 

است كه به موجب معاهده پاريس، كه اكثر كشورها از جمله ايران عضو آن  حق تقدم، حق اولويتي ·

به موجـب ايـن حـق، چنانچـه      .مي باشند، به اتباع كشورهاي عضو اين معاهده اعطا گرديده است

فردي اظهار نامه ثبت اختراع خويش را در يكي از كشورهاي عضو معاهده پاريس و از جمله كشور 

مـاه از تـاريخ ثبـت تقاضـانامه، مـي توانـد در ديگـر         12مهلت  اشد، ظرفارائه نموده ب متبوع خود

كشورهاي عضو نيز تقاضاي ثبت اختراع خويش را بنمايد و در اين مدت نسبت به ديگر افراد داراي 

حق اولويت مي باشد. به اين معنا كه ديگر افراد نمي توانند ظرف مهلت مذكور اختراع وي را به نام 

وي تقاضاي ثبت اختراع را ظـرف مهلـت    ها به ثبت برسانند، البته در صورتيكهساير كشور خود در

لذا چنانچه مخترع متقاضـي ثبـت اختـراع خـويش در      .ماهه در كشورهاي مورد نظرش بنمايد 12

سطح بين المللي باشد، بايد ظرف مهلت يكساله از تاريخ تقاضانامه ثبت اختراع در داخل نسبت به 

1قدام نمايدثبت بين المللي آن ا
. 

 تائيديه علمي .10

مورد ادعايي اختراع بايستي به تاييد يك مرجع علمي  قابليت اجرايو بودن  جديد و نوآوري

 برسد . 

مراجع علمي معتبر شامل دانشگاه ها ، پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي ، پارك هاي علم و فناوري 

 . باشند مرتبط مي ، وزارت علوم ، سازمان جهاد كشاورزي و ديگر سازمان هاي

                                                           
1 www.ip.irost.ir 
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 :رسمي  نامه وكالت .11

در صورت تقاضاي ثبت اختراع از اين مركز و واريز هزينه هاي مربوطه ؛ وكالتنامه رسمي به نشاني 

از طريق پست به نشاني : مشهد ، ابتداي بلوار را اصل وكالتنامه شما ارسال خواهد شد. پس از امضا 

نموده و يا به ارسال  ( تك )ركز تحقيقات كار آفرين پيروزي ، دانشكده فني شهيد محمد منتظري، م

 نماييد .تحويل صورت حضوري به اين مركز 
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 ساير مدارك .12

v  شماره كارت  4076428888به شماره حساب  تعرفه ثبت اختراعپرداخت 

بانك ملت ، به نام آقاي رسول صالحي ( عضو رسمي هيئت مديره   6104337090155571

 )  مركز تحقيقات كارآفرين

 

. بنابراين هزينه پرداختي  برابر است  10جهت اشخاص حقوقي كليه هزينه هاي اداري  §

هزينه واريزي  ت 300000به عالوه (. تومان افزايش مي يابد 345،000شما به مبلغ 

 )بابت تمديد سه ساله به اداره ثبت اختراع

 توجه : مبلغ پرداختي شما صرف هزينه هاي زير مي گردد :

برابر 10جهت اشخاص حقوقي ( تومان جهت پذيرش سازمان مالكيت صنعتي 1،000مبلغ 

 ،  ) است 

حقوقي تومان بابت قسط اول به سازمان مالكيت صنعتي ( جهت اشخاص  30،000مبلغ 

 ) ، برابر است10

 تومان جهت درج آگهي ثبت در روزنامه رسمي ، 5،650مبلغ 

 ر توصيف اختراع ، پوشه و مدارك الزم ،تومان صرف هزينه چاپ و تكثي 10،000مبلغ حدود 

تومان جهت ارسال گواهي نامه ثبت اختراع و كليه مدارك متقاضي به  3،500مبلغ حدود 

  نشاني وي .

 تومان جهت ارسال نامه استعالم . 1،500مبلغ حدود 

 تومان جهت تنظيم وكالت نامه 50000مبلغ 

 مدارك صوتي و تصويري از اختراع ساخته شده .13
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آماده با شماره هاي زير  18الي  14ز ساعت الين مركز تحقيقات كارآفرين ئوه داشته باشيد مستوج

 . پاسخگويي به سواالت شما در زمينه ثبت اختراع هستند

 205داخلي  0511 - 8781018 ( تك )مركز تحقيقات كارآفرين 

  09368694665 عطايي نژاد 

 09159156931 صالحي 

 

 جستجوي اختراعات

 چند سايت جهت جستجوي اختراعات در سطح ملي و بين المللي

 استعالم اختراعات ثبت شده در كشور 

taksabt.comstelam.E 

 در آمريكا و اروپا جستجوي ثبت اختراع  

Google Patent Search                 وwww.freepatentsonline.com 

 و دفتر عالئم تجاري اياالت متحده  ثبت اختراع 

United States Patent and Trademark Office 

 سازمان ثبت اختراع اروپا  

European Patent Organisation 

 WIPO-- سازمان جهاني مالكيت معنوي 

 orld Intellectual Property OrganizationW -WIPO  

 هزينه ثبت اختراع درصورت مراجعه مستقيم به اداره ثبت 

 . هدف ما تسهيل ثبت اختراع در ايران است

همانطور كه مشاهده مي كنيد ما از هر گونه راهنمايي در مورد ثبت اختراع دريغ نمي كنيم و بـه  

نه تاثيري در راهنمايي ها و كمك هـاي معنـوي مـا نخواهـد     اين كه شما مبلغي پرداخت كرده ايد يا 

داشت ، چرا كه اين مركز صرفا به دنبال انتفاع مادي نيست بلكه پيشرفت علمي كشور را سرلوحه كار 
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 .قرار داده

مخترع عزيز ؛ اگر هزينه اي از شما در ازاي ارايه خدمات ثبت اختراع دريافت مي شود دليلي ندارد 

 .دريافت اين هزينه امكان خدمت رساني وجود نخواهد داشت جز اين كه بدون

 هزينه ثبت به صورت مستقيم

 :اما هزينه هاي ثبت به صورت شخصي براي اشخاص حقيقي به شرح زير است 

 ريال10000هزينه واريزي به اداره ثبت اختراع براي ثبت اظهارنامه 

 الري300000سال 3هزينه واريزي به اداره ثبت اختراع براي 

 ريال56500هزينه ثبت روزنامه رسمي 

 .و هزينه واريزي ديگري نخواهيد داشت

 :اما هزينه هايي مانند موارد زير نيز وجود دارد

 هزينه پرينت

 ...هزينه رفت و آمد

 هزينه رفت و آمد 

ثبت به صورت شخصي گاها بسيار هزينه بر است. مثال براي ثبت اختراع حداقل ، با فرض اين كه  

شكل (مرحله اضافه اي) پيش نيايد به مراتب زير مراجعه به اداره ثبت اختراع نياز است (بين هر هيچ م

 :)مرحله فاصله زماني وجود دارد

 ثبت اظهارنامه -1

 )دفاعيه(رفع نقص،دريافت نامه استعالم-2

 )ارايه نامه تاييديه مرجع استعالم به اداره ثبت اختراع(جواب استعالم-3

 هي به روزنامه رسميارايه نامه آگ-4

 دريافت روزنامه رسمي و ارايه به اداره ثبت اختراع و دريافت گواهينامه ثبت اختراع-5

مشـهد اتوبـوس    - بـا بلـيط تهـران   (يك فرد مشـهدي  هزينه رفت و آمد براي درك بهتر مطلب ؛ 

 :خواهد بودبه شرح زير ) تومان  16000
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 )تومان (رفت و برگشت 160000=  16000×5×2

 1ست پيو

 دستورالعمل نحوه تنظيم فرم اظهارنامه ثبت اختراع

جهت پر كردن فرم B Nazaninتوجه:خواهشمند است قبل از پرينت گرفتن فرم اظهار نامه از فونت 

 استفاده گردد.

: اختراع  1386قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب سال  1طبق ماده 

است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارائه مي كند و مشكلي را نتيجه فكر فرد يا افراد 

 دريك حرفه، فن، فناوري صنعت ومانند آن حل مي نمايد.

قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و عالئم تجاري اختراعي قابل ثبت است كه  2طبق ماده 

 حاوي ابتكار جديد و كاربرد صنعتي باشد.

ه مذكور اين قابليت را دارد كه چنانچه فضاي پيش بيني شده براي نوشتن اطالعات كافي اظهار نام *

نباشد فضاي مورد نياز را مي توانيد ايجاد نماييد . در اين صورت افزايش تعداد صفحات اظهارنامه بال 

 اشكال است.

ق ناشي از چنانچه متقاضي اظهارنامه بيش از يك نفر باشد، اگر سهم هريك مشخص نشود حقو *

 اظهارنامه يا گواهي ثبت بالسويه خواهد بود.

 مشخصات متقاضي / متقاضيان: -1

 منظور از متقاضي، اعم از مالك يا نماينده قانوني (وكيل و ...) مي باشد. 

اظهارنامه : مالك به كسي اطالق مي گردد كه اختراع به نام وي تقاضاي ثبت مي گردد، مالك (يا الف) مالك 

 اختراع مي تواند شخص (يا اشخاص) حقيقي يا حقوقي (ويا هردوي آنها) باشد.مالكين) 

 

چنانچه متقاضي مايل به ثبت اختراع به نام خود يا شخص حقيقي ديگري باشد بايد مندرجات  شخص حقيقي :

 اين بندرا تكميل نمايد 

 

شخصات تمامي آنها با قيد ميزان سهم چنانچه تعداد مالكين حقيقي بيش از يك نفرباشد در اين بند بايد م: 1توجه 

 هرشخص مشخص گردد.

منظور از نوع فعاليت قيدشده در اين بند مواردي مانند فعاليت هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، بازرگاني،  : 2توجه

 خدماتي و....
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 شخص حقوقي :

 ن بند تكميل گردد. چنانچه مالك اختراع يك شركت يا مؤسسه، انجمن، سازمان، حزب، نهاد، و... باشد اي

 نام شخص حقوقي (نام شركت يا مؤسسه و...) *

نوع شخص حقوقي كه مربوط به شركتها مي باشد.( نوع شركت اعم از مسؤليت محدود سهامي خاص يا عام،  *

 تضامني، نسبي، مختلط و تعاوني)

 نوع فعاليت (توليدي، صنعتي، كشاورزي، بازرگاني، خدماتي و...) *

 رستاني كه شركت، موسسه و ... در ثبت شركتهاي آن محل به ثبت رسيده است)،محل ثبت (شه* 

شماره ثبت شركت يا مؤسسه (منظور شماره ثبتي است كه طي فرآيند قانون به يك شركت يا مؤسسه و ... تعلق  *

 مي گيرد)

 تابعيت شخص حقوقي ( ايران يا هركشورديگرمتقاضي ثبت )  *

 ائمي )اقامتگاه ( محل استقرار د *

 مركزاصلي (محل فعاليت اصلي، امورمهم و مكاتبات و ...) *

 نشاني *

 ذكر كد يا صندوق پستي، تلفن، دورنگار و نشاني الكترونيكي الزامي است *

 سايراطالعات : منظور ذكر اطالعات ديگري كه از نظر متقاضي ثبت ضرورت دارد. *

 

(از قسمت الف)  2و1يقي و حقوقي باشند بايد هردو بند : چنانچه متقاضيان اظهارنامه شامل شخص حق1توجه 

 اظهارنامه را تكميل نمايد.

: درصورتيكه شخص حقيقي يا حقوقي اسم و نشاني متقاضي ثبت مقيم خارج از كشور باشد ؛ عالوه بر 2توجه

 فارسي بايد به حروف التين نيز نوشته شود.

 

 ب) نماينده قانوني : خالي

قاضي ثبت شخصي كه به نمايندگي از سايرين حق مراجعه و مكاتبه با مركز تك و انجام درصورت تعدد مت توجه :

 ساير تشريفات اداري الزم و دريافت گواهي نامه اختراع را دارد بايد با ذكر اقامتگاه تعيين گردد.

 

 مشخصات دريافت كنندگان ابالغ ها در ايران:  -2

د مشخصات (اسم نشاني، كدپستي) شخص يا اشخاصي كه صالحيت متقاضي يا متقاضيان مقيم خارج از كشور باي

 دريافت ابالغها در ايران را دارند، اعالم نمايد.

 مشخصات مخترع: -3

نوشتن مشخصات نام مخترع ضروري ا ست، ذكر نام طراح در اظهارنامه هيچ گونه حقوق مادي براي وي ايجاد نمي 

 رح مورد تقاضا خواهد بود .نمايد فقط از بعد معنوي، وي كماكان طراح ط
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 : چنانچه مخترع بخواهد نام وي در اوراق و آگهي قيد نشود، مراتب بايد از سوي وي درخواست گردد. توجه

 مشخصات اختراع:  -4

 شامل عنوان و طبقه اختراع مي باشد. 

ان اختراع هيچ اسمي را جمله اي كوتاه كه شامل محتوي پرونده باشد را عنوان گويند. درعنوعنوان اختراع:  -1-4

 نبايد مشخص كرد.

 در پرونده هاي خارجي عين عنوان را مي بايست به التين ترجمه گردد. توجه :

طبق آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات پرونده هايي كه در اين اداره تشكيل  طبقه بين المللي اختراع: -2-4

دسته تقسيم مي گردد كه به قرارذيل مي  8صورت گرفته به  مي گردد و برحسب محتويات پرونده و زمينه فعاليت

 )2باشد. (پيوست 

 الف: نيازهاي انساني

 ب : انجام عمليات ترابري 

 ج : شيمي و متالوژي 

 د : منسوجات و كاغذ 

 هـ: ساختمان 

 و : مهندسي، مكانيك، روشنايي ... 

 ز : فيزيك 

 ي : برق

و نقشه: قبل از اينكه مخترع پرونده خود را تحويل اداره دهد مي  تعداد كل صفحات توصيف ادعا، خالصه -3-4

 بايست كليه اوراق را برگ شماري كرده و در اين قسمت بنويسد.

 

 استثنائات قابل قبول درافشاء اختراع: -5

توسط  اعالم اينكه اختراع مورد تقاضا قبالً افشاء شده يا خير، درصورت مثبت بودن چنانچه در نمايشگاه رسمي يا

 افراد ثالث مورد سوء استفاده قرار گرفته،  مدارك و مستندات آن ضميمه نمايد.

 

 ادعاي حق تقدم: -6

درصورتي كه متقاضي يا متقاضيان ثبت بخواهند به استناد تقاضاي ثبت يا ثبت خارج از كشور از مزاياي حق تقدم 

 ماه) استفاده نمايد، اين بند تكميل گردد. 6(حداكثر

قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و عالئم تجاري متقاضي مي تواند همراه با  9بر طبق ماده  :1توجه 

اظهارنامه خود، طي اعالميه اي، حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي را درخواست 

يا بين المللي باشد كه در هركشور يا نمايد، حق تقدم مي تواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه اي 

 براي هركشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است.

ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز 6مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع:  : 2توجه
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ين مدت تا آخرين ساعت اولين تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، ا

 روز اداري بعد از تعطيل محاسبه خواهد شد.

روز از آن تاريخ تسليم  15مدارك مربوط به حق تقدم بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف  :3توجه

 گردد.

اداره سجالت و احوال  : اسناد و مدارك حق تقدم بايد به تأييد اداره مبداء و كنسولگري ايران درآن كشور و4توجه

 شخصيه وزارت خارجه در تهران برسد.

دراين قسمت شماره اظهارنامه و تاريخ اظهارنامه ( كه همان اظهارنامه حق تقدم مي باشد) و نيز نام : 5توجه 

 كشورمقدم درج مي گردد.

 

 اظهارنامه تقسيمي يا تكميلي :  -7

فقط به يك اختراع يا دسته اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع قانون ثبت اختراعات اظهارنامه بايد  8طبق ماده 

آئين نامه ذكر شده كه درغيراينصورت متقاضي مي تواند  8كلي را تشكيل مي دهند مربوط مي باشند و در ماده 

 يا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسيم كند. 2اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به 

 سيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه باشد.اظهارنامه تق :1نكته 

اظهارنامه تقسيمي از لـحاظ شكلي هيچ تفاوتي با اظهـارنامه اصـلي ندارد و كلـيه موارد الزم االجرا در  :2نكته

 اظهارنامه اصلي، در اين ا ظهارنامه نيز وجود دارد.

 

 قانون ثبت اختراعات:  8ماده 

ا به دسته اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي دهند مرتبط اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع ي

باشد. در اختراعي كه موضوع آن كلي است ذكر نكردن ارتباط اجزا آن موجب بي اعتباري گواهينامه اختراع مربوط 

 نمي شود. متقاضي مي تواند تا زمانيكه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته:

 نامه خود را اصالح كند مشروط به اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.الف) اظهار

 ب ) آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند.

اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و درصورت اقتضاء مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين 

 است.

 

 مدارك و ضمائم اظهارنامه: -8

) مشخص rفرم اظهارنامه ذكر گرديد ه را  با عـالمت(8ثبت اختراع مدارك و ضمـائمي كه در قسمت  متقاضي

 نمايد.
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 2پيوست 

 المللي اختراعات بندي بين طبقه

Ø بخش الف: نيازهاي انساني 

 زير بخش: كشاورزي 

 زيربخش: مواد غذايي ـ تنباكو

 زيربخش: اقالم شخصي يا خانگي

 شت، سرگرمي و تفريحاتزيربخش: سالمتي و بهدا

Ø بخش ب: انجام عمليات مختلف؛حمل ونقل و ترابري 

 زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن

 زيربخش: عمليات مختلف شكل دادن

 زيربخش: چاپ ونشر

 زيربخش: حمل ونقل، ترابري

 بيني، نانو فناوري زيربخش: فناوري ساختارهاي ذره

Ø  متالورژي  ـبخش ج: شيمي 

 زيربخش: شيمي

 متالورژي  زيربخش:

Ø بخش د: منسوجات، كاغذ 

 شوند زيربخش: منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي

 زيربخش: كاغذ

Ø ها و بناهاي ثابت بخش هـ : ساختمان 

 زيربخش: ساختمان

 زيربخش: حفاري زمين و صخره، استخراج معدن 

Ø ا و انفجار ه بخش و: مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه 

 زيربخش: انواع موتور يا پمپ

 زيربخش: مهندسي به مفهوم عام آن

 زيربخش: روشنايي، گرمايش

 زيربخش: انواع اسلحه، انفجار

Ø  بخش ز: فيزيك 

 زيربخش: وسايل

 اي زيربخش: صنعت هسته

Ø بخش ح: برق



 

 تكميل و  تحويل مدارك ثبت اختراع  دفترچه

 

 

 Entrepreneur Research Center مركز تحقيقات كارآفرين ( تك ) 21

3پيوست  

 . ) ازي نيست هيچ گونه هزينه اي بابت آنها پرداخت شود( كليه اطالعاات زير محض اطالع بوده و ني هزينه هاي مربوط به اختراع

 رديف
 اقالم هزينه

 
 شخص حقيقي

شخص 

 حقوقي

 100,000 10,000 حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي 1

 هزينه ثبت ساالنه 2

 ريال 100000سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 

 ريال 200000سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 

 ريال 300000ال يازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل س

 ريال 400000سال شانزدهم تا بيستم، هرسال معادل 

برابر مبلغ  10

تعيين شده 

براي اشخاص 

 حقيقي

 هاي پنج ساله مربوط معادل نصف قسط ساالنه در دوره جريمه تأخير در پرداخت هزينه ساالنه 3

4 
برداري  بهرههزينه استعالم براي انتقال،  اجازه 

 يا اعراض
50,000 500,000 

 3000,000 300,000 ثبت انتقال قراردادي و قهري حق 5

 نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري برداري يا فسخ و خاتمه آن حق ثبت مجوز بهره 6

 معادل حق ثبت اظهارنامه هزينه هربار اصالح اظهارنامه و ضمائم آن 7

8 
برداري از  يا اجازه بهرهحق ثبت انتقال اظهارنامه 

 آن
50,000 

500,00

0 

9 
حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه 

 برداري) بهره
50,000 

500,00

0 

 100,000 هزينه صدور گواهي المثني 10
1000,0

00 

 50,000 5000 هزينه رونوشت مصدق 11

12 
هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور 

 راعگواهي نامه اخت
15,000 

150,00

0 

 500,000 هزينه رسيدگي به اعتراض به ردثبت 13
750,00

0 

 1,500,000 هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت 14
3,000,

000 

 3,000,000 وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه 15
4,500,

000 

16 
المللي به  هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين

 عنوان اداره مبدأ
50,000 

500,00

0 
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 4پيوست

 چرا از سامانه استفاده كنيم؟

جوامع توسعه يافته پيشرفت خود را بيش از هر چيز مديون افراد خلّاق ، مطلع و جسوري هستند كـه  

اند نياز جامعه را شناسايي و ايده هاي موثر خود را با پشـتكار و و گـذر از مشـكالت متعـدد ،      توانسته

قعيت تبديل كنند . و حاصل آن نه تنها موجب پيشـرفت تكنولـوژي و توسـعه    صبورانه و مدبرانه به وا

 مهارت شده است بلكه زمينه ساز رونق اقتصادي و توسعه اجتماعي شده اند .

اكنون به بركت انقالب اسالمي زمينه رشد و شـكوفايي اسـتعداد هـاي جوانـان     

سـتعداد هـا و   فراهم شده كه حمايت دستگاه ها و سازمان هاي دولتي از ايـن ا 

هدايت آنها نقش بسزايي در بروز خالقيت ها و موفقيت هاي علمي اين جوانـان  

 مستعد خواهد داشت .

 مقام معظم رهبري

در ميهن عزيز ما نيز چند سالي است كه به موضوع پژوهش و نوآوري توجه ويژه شده و دستگاه هـاي  

هنگ تالش نموده اند . در ايران به منظور متعدد اعم از دولتي و غير دولتي در راستاي گسترش اين فر

حفظ حقوق معنوي و مادي مخترعين كشور وظيفه ثبت و صدور گواهينامه ثبت اختراع به عهده اداره 

باشد . اما متاسفانه در برخي موارد مشكالت متعددي بـر سـر راه مختـرعين و     كل مالكيت صنعتي مي

آموز و دانشـجو و   زه مخترعان كه اغلب جوانان دانشمبتكرين قرار دارد. اين مسئله موجب كاهش انگي

شود .  از اقشار با توان مالي نه چندان زياد بوده كه بسياري از آنان چندين اختراع و نوآوري دارند ، مي

 توان به موارد زير اشاره نمود : از جمله اين مشكالت مي

ين از سراسر كشور پهنـاور  استقرار اداره كل مالكيت صنعتي در پايتخت ؛ بدين ترتيب مخترع ·

ايران ، بايستي مراحل ثبت اختراع را كه شامل مراجعات مكرر به اين اداره مي شود در تهران 

 شوند . پيگيري نموده و مجبور به صرف انرژي و هزينه زيادي مي
كمبود مراجع راهنما در اين زمينه ، البته پارك هاي علم و فناوري ، سـازمان پـژوهش هـاي     ·

نعتي ايران و تعدادي ديگر از سازمان هاي علمي اين گزينه را در خدمات قابل ارايه علمي و ص

توانند كمك چنداني به مخترع كنند . و يا گاهـاً هزينـه هـاي     اند ولي عمالً نمي خود گنجانده

 شود. هنگفتي توسط برخي موسسات خصوصي از مخترع دريافت مي
طالع رساني ، سيستم و يا دستگاه اختراع خـود  به كرّات داريم مخترعيني كه به دليل ضعف ا ·

شـوند كـه در مراجعـه     را با زحمت بسيار به تهران منتقل نموده و در كمال حيرت متوجه مي
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بعدي بايد اختراع را به صورت تصوير و يا فيلم ارايه نمايند ، و نيازي به حضور فيزيكي اختراع 

 نيست.
واهيد ديد ؛ به دليـل مشـغله زيـاد بـا سـوال از      هنگام مراجعه به اداره كل مالكيت صنعتي خ ·

دهنـد . در ايـن تـابلو     كارشناسان اين اداره ، آنان تابلوي اطالع رساني اين اداره را نشـان مـي  

بخش هايي از مواد قانوني نوشته شده و براي فرد مخترع كه به مسايل حقوقي آشـنا نيسـت   

 ايد.قابل فهم نبوده و او را پريشان فكر و سردرگم مي نم
نظام كاغذ بازي موجود در اداره كل مالكيت صنعتي كـه نخبگـان و مختـرعين بـا آن درگيـر       ·

هستند نظامي پيچيده و زمانبر است. نبايد فرامـوش كـرد كـه زمـان حـرف اول و آخـر را در       

اختراع مي زند.خصوصا اگر ما بخواهيم اختراعات خود را در سطح جهان عرضه نماييم، بايد از 

بيشترين بهـره را ببـريم. بسـياري از مختـرعين از اينكـه طـي دوران طـوالني         كمترين زمان

تصويب درخواستهاي مالي،وام و يا استفاده آنها از امكانات آزمايشگاهي بتوانند طرح خود را از 

ديد ديگر رقباي بين المللي خود مصون نگاه دارند اظهار نگراني مـي كننـد. بـه راسـتي ايـن      

بل برطرف شدن اسـت؟آيا جـز بـا صـرفه جـويي حـداكثري در زمـان        نگراني موجه چگونه قا

  .رسيدگي به مطالبات اداري نخبگان و مخترعين
مخترع بايد تمام وقت خود را صرف كار پژوهش ، نوآوري و عملياتي ساختن ايده هاي اختراع  ·

دف نمايد . حال آنكه با قرار دادن مخترع در مسير حقوقي ثبت اختـراع وي را از نيـل بـه هـ    

 . گيريم اصلي خود باز داشته و كاهش سرعت توسعه و پيشرفت كشور را نتيجه مي
برخي از موسسات خدمات اداري در اين حوزه وارد شـده انـد كـه متاسـفانه بيـنش آنـان بـه         ·

موضوع منحصراً اقتصادي بوده و هزينـه بسـيار سـنگيني را از مختـرع در قبـال راهنمـايي ،       

 كنند. اختراع مطالبه ميمشاوره ، و انجام امور ثبت 
هنگام اخذ مشورت و راهنمايي در مورد چگونگي ثبت اختراع ، مخترع مجبور است بخشي از  ·

اطالعات اختراع خود را با مشاور به اشتراك گذارد كه از نظر امنيت اطالعات درست نبـوده و  

 تواند از خسارات آن باشد. سرقت اختراع مي
اند ؛ شايسته نيست با اجبار آنان به مراجعـه بـه    اني كشورمخترعين از سرمايه هاي اصلي انس ·

 تهران براي ثبت اختراع خطر سوانح جاده اي را براي نخبگان كشور ايجاد نمائيم.
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 ثبت اختراع توسط سامانه ثبت اختراع يرينمودار تصو - 5پيوست
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