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  اختراع ثبت راهنماي
 يافتن سامان راستا اين در .ميباشد كشور توسعه برنامه اهداف از يكي اختراع و ابداع روحيه تقويت طريق از فناوري گسترش و رشد

 كشور پژوهشي علمي قطبهاي بعنوان دانشگاهها اولويتهاي جمله از آن، نتايج از تجاري بهرهبرداري به دستيابي بمنظور تحقيقات
 هيات اعضاء نوآوريهاي و مطالعاتي تحقيقاتي، گسترده فعاليتهاي به توجه با نيز تربيت معلم آذربايجان دانشگاه .ميآيد حساب به

 هيات اعضاء نياز مورد حمايتهاي ارائه دنبال به اختراعات از حمايت دفتر راهاندازي با و كرده احساس را نيازي چنين خود علمي
 .ميباشد آن نتايج نمودن اقتصادي و آن ثبت اختراع، زمينه در علمي

 :١٣١٠ مصوب اختراعات و عاليم ثبت قانون ٢٦ ماده اساس بر 
 كه ميدهد انحصاري حق آن مخترع يا كاشف به فالحتي يا صنعتي مختلفه شعب در جديد اختراع يا اكتشاف قسم هر"

 يا اكتشاف اينكه بر مشروط نمايد استفاده خود اختراع يا اكتشاف از قانون اين در مقرر در مدت و شرايط طبق بر
 ".باشد رسيده ثبت به استان اداره ثبت در قانون اين مقررات مطابق مزبور اختراع

  :داردمي اعالم نيز قانون همين ٢٩ ماده

 ادعاي خالف اينكه مگر شودمي شناخته مخترع نمايد خود نام به اختراع ثبت تقاضاي قانون اين مطابق بدوا كه كسي"
   ".برسد ثبوت به دارصالحيت محاكم در او
   

 اختراع ثبت براي نياز مورد مدارك
 مدرك چهار ١٣٣٧ مصوب اختراعات و عاليم ثبت قانون اجراي اصالحي آييننامه ٢٣ و ٢٢ مواد اساس بر اختراع، يك ثبت جهت
 :عبارتنداز كه شود بايد تدارك اصلي

 اختراع ثبت نامه اظهار ١-
اظهارنامـة ثبت اختـراع فـرم مخصوصـي است كه جزء اوراق ( نمايد اقدام نسخه سه در فرم اين تكميل به سبتنبايد مي مخترع

صنعتي آن را تهيه و  ها و مالكيت شركتبايستي از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل ثبت  مي باشد و متقاضي بهادار مي
 اختراع عنوان همراه به او نماينده و مخترع شخصي اطالعات اختراع ثبت اظهارنامه در .).نسبت به تكميل و امضاي آن اقدام نمايد

 دقت با آن در درخواست مورد اطالعات كليه و گرفته صورت الزم دقت بايد فرم اين تكميل در كه است ذكر به الزم .گردددرج مي
 .داشت نخواهد وجود بعدي مراحل در فرم اين به بيشتر اطالعت كردن اضافه امكان اينصورت غير در .گردد كامل تايپ صورت به و

 اختراع ادعاي برگ ٢-
 اختراع خالصه صورت به صفحه دو يا يك در بايد مخترع  .)نسخه ٣ در( شود ارائه بايد كه است ديگري مدرك اختراع ادعاي برگ

 نيازي سند اين در .دارد بيان را است كشور در نوآوري يك اينكه و آن بودن اختراع اثبات براي خود داليل سپس و معرفي كرده را
  .شود پرداخت آن بودن بديع و نو و اختراع معرفي به بايد فقط و نيست فني اختراع مشخصات ذكر به

 اختراع توصيف و شرح برگ ٣-
 توصيف و استفاده موارد و كلي كاركرد توضيح آن در كه گيردمي قرار اختراع توصيف و شرح برگ اختراع، ثبت اظهارنامه كنار در

 اختراع ثبت بخش مهمترين قسمت اين .)نسخه ٣ در( آيدمي دقيق بطور و تفكيك به آن هايفرمول ذكر با اجزاء اختراع كامل
 چون باشد، كامل بايد كه توضيحات شود توجه .شود داده توضيح جزئيات با همراه و كامل بطور بايد اختراع قسمت، اين در .است

 شامل و نبوده و دقيق كامل توضيحات اگر كه است ذكر قابل همچنين .ندارد وجود بعد مراحل در اطالعات كردن اضافه امكان
 و معرفي مقدمه يك با را توضيحات است بهتر .نگيرد قرار تائيد مورد اختراع است ممكن نباشد، اختراع مورد در كافي اطالعات
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-مي كاري چه اختراع اينكه يا و ميكند حل را اساسي مشكالت و مسائل چه اختراع كه اين بيان با سپس و شروع اختراع مختصر
 شده انجام كار هم اگر .ندارد مشابهي نمونه و است) نوآوري( اختراع يك شده انجام كار كه كرد ادعا برگ اين در بايد .داد كند ادامه

 .است شده اصالح چقدر يا و داشته بهتري كاركرد چه قبلي نمونه به نسبت كه شود مشخص بايد است اختراع قبلي ادامه
 به رفتن و بيشتر رسيدگي ارزش كار آيا كه ميكند مشخص اختراع توصيف و شرح اين و ادعاست يك اوراق اين تسليم حقيقت در

 توضيحات ذكر با و كامل دقت با اوراق اين كه كرد توجه "كامال بايد پس .خير يا دارد را داوران هيأت به يافتن راه و مراحل بعدي
   .است اختراع يك اين كه شود قانع "كامال آن خواندن با مربوط كارشناس بطوريكه شود اختراع پر مورد در كافي
 بايد پس .است اختراع توصيف و شرح و اختراع ثبت هايفرم شودمي خوانده اختراع يك از ثبت اداره توسط كه اينوشته اولين
 نقشه رسيدگي، مراحل در كه اين به توجه با كه است ذكر به الزم .شود جلب اختراع به خواننده نظر اوراق در اين كه شود دقت

 هر كه شود روشن و داشته اختراع نقشه مورد در معرفي يك بايد اختراع توصيف و شرح برگ در پايان باشد،مي موردنياز اختراع
 بطور اختراع نقشه در آنها كاركرد و قطعات جزئيات .كندمي كاري چه اختراع در و اي استقطعه چه آن در مندرج اشكال از كدام
  .شد خواهد داده توضيح مفصل و كامل
  اختراع نقشه ٤-

رسم  A٤كاغذ  يا نقشه كشي كاغذ در را طرح توانمي اختراع اندازه و جزئيات به توجه با كه ،)اختراع اجزاء كامل ترسيم(اختراع 
 و شرح برگ در و باشد فرد به منحصر شماره يك داراي قطعه هر و بوده خوانا "كامال بايد نقشه كه است آن مهم بسيارنکته . کرد

 )نسخه ۳ در( .شود داده توضيحات هاشماره همان به ارجاع با اختراع توصيف
 شناسايي مدارك ٥-

 تمامي شناسنامه كپي حقوقي اشخاص براي و (حقيقي اشخاص براي) شناسنامه اول صفحه تصوير نسخه سه فوق مدارك كنار در
 ثبت اداره به تقديم جهت بايد كشور رسمي روزنامه در مندرج شركت وضعيت آخرين آگهي باضافه دارند، امضاء حق كه كساني

  .گردد ارائه اختراعات
 اختراع از دفاع و توضيحات ارائه براي تا آورد خواهد بعمل دعوت مخترع از اختراعات ثبت اداره روز چند از پس مرحله، اين طي با

 سي ظرف و مراحل اين طي با .نمايدمي اعالم را نتيجه داوران هيئت نيز ماه دو حدود از بعد  .نمايند مراجعه مزبور اداره به خود
 روكش رسمي روزنامه در اختراع ثبت ورقه صدور و اختراع آن به مربوط آگهي اختراع، ثبت ورقه صدور و اختراع ثبت از پس روز

 .گرديد خواهد منتشر
 از سال ٢٠ گذشت از پس يعني .است سال ٢٠ ايران در شده ثبت اختراع يك از حمايت زمان حدالكثر كه است يادآوري به الزم
 يك با حمايت سال ٢٠ اين البته .ندارد اختراع اين در انحصاري حق ديگر آن مخترع ايران، در اختراع ثبت اظهارنامه تسليم زمان

 .برسد سال بيست به مدت اين جمع تا كند تمديد يكبار سال پنج هر آنرا بايد مخترع و شودنمي اعطا درخواست
 فرضي اختراع يك ثبت
 دانشجويي مثال اين در .دهيممي شرح اختصار به را فرضي اختراع ثبت نمونه يك اقدامات، اين با بيشتر آشنايي منظور به اينك

 .برساند ثبت به آنرا دارد قصد و كرده اختراع فشاري خودكاري
 گردند تايپ خاصي آرايش با بايد نسخه سه اين. نمايد دريافت را اختراع ثبت اظهارنامه فرم نسخه سه بايد ابتدا در دانشجو ينا -١
 و مخترع عنوان به تابعيت، شغل، نشاني، خانواگي،نام نام، نظير اطالعاتي بايد هاقرم اين در .نيستند قبول قابل دستنويس هايفر و
 چهار در حداكثر نهايت در و او، قانوني اقامتگاه و موكل مشخصات وكيل، توسط ثبت به اقدام صورت در و مخترع، از وكالت به يا

 و كرده ثبت ديگري كشور در را خود اختراع "قبال دانشجو اين اگر كه است ذكر به الزم .شود تايپ دقت به اختراع مورد ادهاي خط
 .كند ذكر فرم اين در هم را مورد اين بايد برساند، ثبت به نيز ايران در آنرا دارد قصد



  معاونت پژوهش و فناوري 
  ارتباط با صنعت  کارآفرینی و مدیریت

  
 

 آن نوآوري اثبات و اختراع خالصه سند تهيه  -٢
  .است زير شكل به دانشجو توسط شده داده توضيح نمونه  .است اختراع توصيف و شرح نسخه سه تهيه بعد مرحله  -٣

 خودكارهاي نمونه در خودكار نوك و مغزي برگيرنده در لوله از اعم خودكار، نوك پيشاني قسمت شدن شكسته از جلوگيري -الف
 را خودكار لوله است مجبور كاربر و شكندمي زود و داردمي بر ترك آن بر وارد فشار علت به خودكار سر پالستيكي معمولي بخش

 نيرو كمترين كه شده طراحي ايزاويه چنان با خودكار تحتاني غالف يك، شماره قطعه به توجه با اختراع در اين ولي .بيندازد دور
 سر پالستيكي بخش خودرن ترك از و ميگردد وارد خودكار ته و داخل به خودكار لوله از طريق نيرو بيشتر و ميشود وارد آن به

 .كندمي جلوگيري خودكار
 روي خودكار ناگهاني افتادن اثر در معمولي خودكارهاي در خودكار مغزي نوك ساچمه به وارده ضربات رساندن حداقل به -ب

 لوله اختراع، اين در ولي .نباشد استفاه قابل ديگر است ممكن و است زياد خودكار لوله نوك ساچمه ديدن آسيب احتمال زمين،
 تحتاني غالف داخل به شده تعبيه خودكار ته در كه ايدكمه بوسيله خودكار از استفاده از پس كه دارد را قابليت اين خودكار
 .بماند مصون ديدن آسيب از و برود خودكار

 .دارد قرار جيب مانند محلي در نگهداري براي كه مواقعي در خودكار سر از جوهر خروج از جلوگيري -ج
 همه براي دوباره هزينهاي است مجبور كاربر و ميشود انداخته دور به مغزي جوهر شدن تمام از پس معمولي خودكارهاي -د

 آنرا مغزي تواندمي كاربر خودكار، جوهر شدن تمام از پس اختراع، اين در ولي .بپردازد است نموه تهيه را آنها "قبال كه هاييبخش
 .نمايد جوييصرفه هزينه در ترتيب بدين و كند عوض

 در و شودمي الصاق جيب به دارد وجود آنها در روي كه گيرهاي بوسيله جيب در گرفتن قرار هنگام در معمولي خودكارهاي اكثر -ه
 از زمين، جاذبه اثر در مغزي جوهر شودمي باعث خود اين كه گيردمي قرار باال سمت به خودكار مغزي نوك "معموال حالت، اين

 شده، برطرف مشكل اين اختراع اين در ولي .نكند هدايت خوب را جوهر مجدد استفاده هنگام در و گيرد فاصله مغزي نوك ساچمه
 نوك جيب، در خودكار گرفتن قرار هنگام در و دارند قرار خودكار سر دو در هميشه مغزي نوك و خودكار گيره كه ترتيب اين به

 .است مصرف آماده و آغشته جوهر به همواره ساچمه ترتيب بدين و است پايين طرف به هميشه مغزي
  .گيرد قرار استفاده مورد شركتها تبليغات براي دائمي محلي بعنوان بتواند كه دارد را قابليت اين آن غالف -و
  .قطعه هر براي فرد به منحصر شماره ذكر با نقشه كشي كاغذ يا A٤كاغذ  در اختراع نقشه تهيه -٤


