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 خارجی اختراع ثبت ادارات در اختراع ثبت از حمایت نامهآیین

المللی اطمینان از حفاظت از بنیان به بازارهای بیننیازهای ورود محصوالت دانشترین الزامات و پیشیکی از مهم

های مالکیت فکری و به ها بر آنهاست. از این رو نظامحقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت فناوران و شرکت

ها و ابتکاراتشان ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوریرسمی این دستاوردویژه نظام ثبت اختراع )پتنت( برای ثبت 

تواند خسارات الملل میدر کشورهای مختلف ایجاد شده است. عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بین

ندگان زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازر هدف و یا مورد پیگرد قرار گرفتن از طرف رقبا و ساز

  .محصوالت مشابه گردد

باشد. از های کانون پتنت ایران، حمایت از ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع خارجی میترین ماموریتاز مهم

های نامهبنیان و یا پایانهای دانشمزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت

سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی به تجاری دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک

  .است

به همین منظور و در راستای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مخترعانی که قصد دارند در 

  .گیردتر ثبت اختراع معتبر دنیا اختراع خود را ثبت نمایند، حمایتی در قالب مواد ذیل صورت میدفا

 

 حمایت مورد خدمات :۱ماده

های بنیان، بخشی از هزینههای دانشکانون پتنت ایران در قالب حمایت از اساتید، دانشجویان، محققان و شرکت

 یکی در حفاظت، هزینه همچنین و وکیل الزحمهحق سازی،پیاده ثبت،ثبت اختراع )پتنت( خارجی شامل هزینه 

  .دهدرا مورد حمایت قرار می EPO ،USPTO نظیر معتبر اختراع ثبت ادارات

 

 حمایت میزان :۲ ماده

برای اختراعاتی که مورد تأیید شورای مالکیت فکری قرار گیرند، به  ۱های ثبت اختراع مرتبط با ماده هزینه

  .گیردمورد حمایت کانون پتنت قرار می ۰۹%میزان حدود 

 

 اختراع ثبت از حمایت شرایط :۳ ماده

  :شود از شرایط عمومی زیر برخوردار باشدثبت اختراع تنها در مواردی انجام میحمایت از 
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 داشتن نوآوری در دنیا 

 )دارا بودن گام اختراعی )بدیهی نبودن ادعای مرتبط با اختراع  

 )قابلیت تولید )برخورداری از قابلیت کاربرد صنعتی  

احل ثبت توسط کارگزاران مورد تأیید کانون است و های ثبت اختراع منوط به انجام کلیه مرحمایت از درخواست

  .نامه، استفاده از کارگزاران خارج از کانون مجاز نیستهای این آیینبرای استفاده از حمایت

  

 حمایت دریافت نحوه :۴ ماده

حمایت کانون پتنت ایران پس از پرداخت سهم مخترع متناسب با مراحل پیشرفت کار و گزارشات ارسالی 

  .گرددزار در وجه کارگزار پرداخت میکارگ

  

 فکری مالکیت واحد در اختراعات ثبت از حمایت کار گردش :۵ ماده

 مراجعه به سایت «www.patentoffice.ir» و ثبت نام در پرتال جامع ثبت اختراعات 

  جزئیات آغاز فرآیند ثبت اختراع خارجی از طریق پرتال جامع، وارد کردن کلیه اطالعات شخصی و نیز

 مربوط به تقاضای ثبت اختراع توسط متقاضی

 شناسی مدارک و مستندات ارسالی از طرف متقاضی توسط کانون پتنت ایرانبررسی شکلی اطالعات، کار 

 رسانی به متقاضی در خصوص تکمیل و رفع نواقص )در صورت نیاز(اطالع  

 عی )بدیهی بودن( و قابلیت تولید )کاربرد بررسی و ارزیابی پرونده از جهت دارا بودن نوآوری، گام اخترا

 صنعتی( توسط تیم ارزیابی

 گیری نهائیبررسی نهایی درخواست در جلسه شورای مالکیت فکری و تصمیم 

 )اعالم نتیجه نهائی به متقاضی )رد یا تایید قابلیت ثبت اختراع خارجی  

 )ارجاع پرونده به کارگزار )در صورت تایید پرونده  

 درصد از هزینه ثبت ۱۰بت اختراع توسط کانون با مخترعین به منظور دریافت عقد قرارداد ث 

 نظارت بر روند پیگیری پرونده در اداره ثبت اختراع مربوطه تا انتها 
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