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 بررسی اظهارنامه اختراعراهنمای 

 تهیه و تنظیم گزارش جستجو و نظر مکتوب توسط مراجع استعالمو نحوه  

 

 

 

 

این سند رویه بررسی ماهوی اظهارنامه های اختراعات که تقاضای ثبت در اداره ثبت اختراعات کشور جمهوری اسالمی ایران را 

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح هاای صانیتی و عال اج تیااری      28ماده  مطابق اصالحیه دارند، توضیح می دهد.

باه   بررسی ماهوی رایپس از بررسی شکلی اظهارنامه و سوابق موجود ثبت شده توسط کارشناسان اداره اختراعات، اظهارنامه ب

 ارسال می گردد.  هدف از بررسی ماهوی موارد زیر می باشد: ذیصالحمراجع 

 کردن ادعاهای مستقل و وابسته مشخص 

 استخراج ویژگیهای فنی مربوط به ادعاها 

 انیام جستیو 

 آماده سازی گزارش جستیو و نظریه کتبی به همراه نامه پاسخ استیالم  

  

منظور از این فرآیند اطمینان از بررسی همسان و مطلوب اختراعات در قالب رویه یکساان، در مراجاع مختلاو ماورد قارارداد      

 است. 

،  اظهارناماه را باه   حوزه علمیبا  انیام اقدامات اولیه، نظیر دریافت هزینه و مشخص کردن ارزیاب مرتبطپس از رجع استیالم م

 نماید.می به ارزیاب ارسال  "گزارش جستیو و نظر مکتوب"فرم همراه 

 اعالم می نماید. فرم مربوطهدر نظر نهایی را انیام داده و ، این سند 5تا  1ارنامه را با در نظر گرفتن بندهای ارزیاب بررسی اظه

 ضامن  شاده  یااد مرجاع   آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنیتی و عال ج تیاری  28مطابق اصالحیه ماده 

 آیین  و قانون در مقرر اختراع ماهوی شرایط با انطباق نظر از را اظهارنامه ماه 5 مدت ظرف حداکثر اختراع، محرمانگی حفظ

 نماید. می اعالم ثبت مرجع به مستند صورت به را نتییه و بررسی نامه

 

شامل اطالعات عمومی اظهارنامه ، تعییی  جیواوپ ویوسیت     "گزارش جستجو و نظر مکتوب "صفحه نخست فرم 

   مربوطه ثبت می گردد. فیلوهایهرکوام در و نیز نظر نهایی مرجع می باشو که  در گزارش شوه
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   اظهارنامه مستنوات و موارک مطالعه دقیق (1

 ثبت اظهارنامه اختراع منوط به ارائه مدارک، مستندات و ضمائم مرتبط با اختراع است. این ضمائم عبارتند از:

 شرح و توصیف اختراع 

 ادعانامه یا ادعاهای اختراع 

  خالصه توصیف اختراع 

   نقشه های فنی اختراع 

 

   اختراع توصیف و شرح -

 اهاداف  و فنای  مشاکل .3 فنای،  زمیناه .2 اختراع، عنوان.1: بند 9 بر مشتمل باید اختراعات ثبت قانون نامه آ ین 10 ماده طبق

 توضایح .6 اختاراع،  یکپارچه و کافی دقیق، شرح با همراه حل راه ارا ه.5 موجود، های پیشرفت سابقه و پیشین دانش.4 اختراع،

 ؛اختراع صنیتی کاربرد.9 اجرایی، روش یک حداقل توضیح.8 اختراع مزایای.7 نمودارها، و ها نقشه و اشکال

 . شود ارا ه دقیق جز یات و کامل توضیحات با عناوین میزا، 

 ادعا نامه اختراع -

،  بایستی ویژگای هاای   1386آ ین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنیتی و عال ج تیاری مصوب  11برطبق ماده 

بیان کند. توجه داشاته   اثبات قابل یا نکات نوآورانه مربوط به اختراع مورد نظر و حدود آن را با جمالت نکته فنی قابل حمایت،

 یک هر فنی مربوط به مشخصات و ادعا مورد عناصر جدید باشید ادعانامه اختراع یک محصول ) فرآورده( یا فرآیند، شامل شرح

 .گردد مه ذکر نمیباشد. مزایای حاصل از اختراع در ادعانا می ها آن از

 نوشته شود.با حفظ اولویت به صورت صریح، واضح ، جمله وار و شماره گذاری شده  ادعاها باید

ادعانامه یکی از مهمترین مدارک مرتبط با اختراع است که  چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی دارای جایگاه و اهمیت 

 اهای ذکر شده انجام می گیرد.خاصی است و بررسی اظهارنامه اختراع بر اساس ادع

ادعاهای نوشته شده در یک ادعانامه، به دو دسته کلی ادعاهای مستقل و ادعاهای وابسته تقسیم می شوند و در  معموال 

ادعانامه ها، تعداد ادعاهای مستقل کمتر از ادعاهای وابسته است و در بیشتر موارد اختراعات تنها مشتمل بر یک یا دو ادعای 

 باشند. میمستقل 

ادعای مستقل ادعایی است که به سایر ادعاها وابستگی نداشته و به تنهایی و به وضوح ویژگی های فنی اصلی  ادعای مستقل:

باشند.  اختراع را در خود جای داده باشد. تمام اظهارنامه های اختراع شامل یک یا در برخی موارد دو یا چند ادعای مستقل می

کند، بدین معنی که  یک ادعای مستقل بوده و این ادعا بیشترین دامنه حمایت از اختراع را طلب می همیشه اولین ادعا قطعا

ای به تکنیکهای اصلی کار اشاره کرده و اغلب اجزاء موثر )زمانی که اختراع  تر از ادعاهای دیگر است و به گونه عموما طوالنی

 شوند.  فرآیند است( در آن بیان میفرآورده است( یا مراحل اصلی اختراع )زمانی که اخترع 
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هر ادعای دیگری که به بیان سایر ویژگیهای فنی اختراع بپردازد و یا جزئیات فنی موارد ذکر شده در ادعای  ادعای وابسته:

سایر  مستقل یا ادعاهای وابسته دیگر را تشریح کند، در زمره ادعاهای وابسته به حساب می آید. معموال این ادعاها با ارجاع به

ادعاها شروع می شوند. ادعای وابسته ممکن است به ادعای مستقل، یک یا چند ادعای وابسته و یا همزمان به ادعای مستقل و 

وابسته ارجاع داده باشد. ادعاهای وابسته عموما کوتاهتر هستند و نسبت به ادعاهای مستقل محدوده حمایت کمتری را پوشش 

مطابق ادعای آغاز می شود: وابسته با ارجاع به ادعاهای پیشین به صورتهای زیر آغاز می شود. دهند. معموال ابتدای ادعای  می

وسیله ذکر )یا هر ادعا یا ادعاهای دیگری که این ادعای وابسته قصد توضیح جزئیات فنی آن را دارد(؛ و یا اینگونه:  شماره یک

 ... شده در ادعای شماره یک همچنین شامل این موارد است

 "مطابق ادعای شماره یک و دو"چنین در مواردی ادعای وابسته می تواند به چند ادعا ارجاع دهد، مثال : هم

 اختراع توصیف  خالصه -

موجود بر روی سایت تهیه و تنظایج  آ ین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنیتی و عال ج تیاری  13برطبق ماده  

 باشد.کلمه  200تا  70گردد شامل 

 اختراع فنی های نقشه یا و نقشه -

 جدیاد  فرآیناد  یاک  اییااد  اختاراع  ادعاای  که صورتی در. شود ترسیج اختراعات ثبت قانون اجرایی نامه آیین 15 ماده مطابق 

 (.باشد نمی قبول قابل فنی نقشه عنوان به اختراع از حقیقی تصویر ارا ه) گردد ترسیج فرآیند دیاگرام بلوك است،

 اختراع عنوان -

 و حالت کلی نداشته باشد.( کلمه 10 تا 3 بین ترجیحاً) کند میرفی صریح طور به را کار ماهیت و تکنیک بایستی عنوان

 

 

 وحوت اختراع 

توسط ارزیاب صورت مای پاذیرد. پاس از آن ارزیااب از نظار       اظهارنامه، مطالیه دقیق با در نظر داشتن تمام جز یات در ابتدا  

اظهارنامه را بررسی می نماید. در صورتی که این امر محقق نگردیده باشد، ارزیاب باه متقاضای اعاالم     "داشتن وحدت اختراع"

ول اظهارناماه هاای   خواهد کرد که از طریق اداره ثبت اختراع اقدام به تسلیج اظهارنامه تقسیمی کند و همان مرجع پس از وص

 تقسیمی، اختراع را ارزیابی می کند.

ثبت و پیشنهاد ارزیاب  "گزارش جستیو و نظر مکتوب "فرم  3نظر مرجع استیالم در رابطه با وحدت اختراع در جدول شماره 

 مبنی بر تفکیک اظهارنامه بر اساس موضوع ارا ه می گردد.

)مسیتننیات  دلییل عیوم اظهیارنظر     باییو  ،که مرجع بنا به دالیلی در رابطه با موضوع اعالم نظر نکنو در مواردی

  در 2جیووپ )  را مطیابق اختراع، عوم وضوح مستنوات و موارک، عوم وشتیبانی ادعاها توسط توصیف اختیراع   

   ثبت نمایو.فرم گزارش جستجو 
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 مستننیات اختراع 

، طرح های صنیتی و عال ج تیاری اظهارناماه را از ایان حیاه کاه     قانون ثبت اختراعات 4به ماده توجه در گام بید، ارزیاب با  

باشاد ایان    4اختراع در حیطه استثناهای اختراع نباشد بررسی می کند. چنانچه اختراع جز هر کادام از ماوارد مشامول مااده     

 م خواهد شد.اختراع غیر قابل ثبت تلقی گشته و از طریق نامه رسمی به اداره اعال

   قانون ثبت اختراعات 4ماده 

 : است خارج اختراع از حمایت حیطه از زیر موارد

 . هنری آثار و ریاضی روشهای ، علمی های نظریه ، کشفیات ا الف

 . اجتماعی و ذهنی فیالیتهای سایر و تیاری کار انیام روشهای یا قواعد و طرحها ا ب

 . حیوان یا انسان بیماریهای میالیه و تشخیص روشهای ا ج

 شود. نمی مزبور روشهای در استفاده مورد و اختراع تیریو با منطبق های فرآورده شامل بند این

 .آنها تولید بیولوژیک فرآیندهای همچنین و آنها دهنده تشکیل ژنتیک اجزاء و ژنتیک منابع دی

 باشد. شده بینی پیش صنایع و فنون در قبالً آنچه ا هی

 و عملی استفاده ازطریق یا شفاهی یا کتبی انتشار ازطریق جهان از ای نقطه در که چیزی هر از است عبارت قبلی صنیت یا فن

 باشد. شده افشاء ، اختراع ثبت اظهارنامه از ناشی تقدم حق درموارد یا و تقاضا از قبل دیگر، هرطریق یا

 صاورت  اختاراع  تقدم حق تاریخ از قبل مقتضی موارد در یا تقاضا تاریخ از قبل ماه شش مدت ظرف اختراع افشاء که درصورتی

 بود. نخواهد ثبت مانع باشد، گرفته

 .باشد حسنه اخالق و عمومی نظج یا شرعی موازین خالف آنها از برداری بهره که اختراعاتی ا و

 

  اختراعموثر و وضوح افشای 

افشای کامل و موثر اختراع و وضوح تمام مدارك ارساالی  قبل از اقدام به بررسی ماهوی و جستیوی تخصصی، ارزیاب بایستی  

در نهایت چنانچاه ارزیااب    نیاز به صورت حضوری یا تلفنی با متقاضی صحبت نماید.را بررسی کند. ارزیاب می تواند در صورت 

به نتییه برسد که افشا موثر و کامل صورت نگرفته است یا گفته های متقاضی واضح و شفاف نیسات، ایان مطلاب را در قالاب     

اگر نیاز به اصالح در مستنوات ارائه شوه باشو تمام تغییرات مورد نظر بایو ای رسمی به مرجع ثبت اعالم نماید و نامه 

  اشاره گردد.  5و همچنی  جووپ ) جستجو اره ثبت اختراعات در صفحه نخست فرم گزارشضم  ارساپ به اد

 

 تعیی  کلمات کلیوی و طبقه بنوی بی  المللی اختراع  2

را مشاخص نماوده و باا     آنکلمات کلیدی متناساب باا   حوزه علمی اظهارنامه و ارزیاب با مطالیه محتوای مستندات ارا ه شده 

طبقیه بنیوی بیی  المللیی     مطابق بندی را انیام می دهد. طبقه بندی موضوع اختراع، استفاده از این کلمات فرآیند طبقه 

یاک   حاداقل  شاامل  انیام می شود. هار اظهارناماه   )/http://www.wipo.int/classifications/ipc/en( اختراعات

 برگیرد.  طبقه می باشد و بسته به حوزه های علمی و تخصصی می تواند بیش از یک طبقه را نیز در

   فرم گزارش جستجو ثبت می گردد.1طبقه بنوی مشخص شوه در بنو الف جووپ )
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 IPC بنویطبقه . 1شکل

 

 

 CPC بنویطبقه . 2ل شک
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 تعیی  عبارت جستجو    3

اسات کاه مای    ربوطه الزم برای دستیابی به بهترین نتایج جستیو در مورد موضوع م ترهایمیموعه ای از پارامجستیو عبارت 

 شامل موارد زیر باشد:تواند 

 ترکیبی از کلمات کلیدی-

  بقه بندی بین المللیط-

 اسامی مخترعین و مالکین-

 ستیوجهای زمانی بازه  -

 (ادعانامه، توصیو، متن کامل، صفحه نخست ، توصیو خالصه)جستیو  متن تییین-

 خاص برای جستیو و زبان کشور -

 و...

 ین می شود.تییو...(  and ،orعملگرهای مختلو )مانند با استفاده از  مذکورپارامترهای ارتباط بین 

باا درك کلیات اختاراع و نهایتاا براسااس       را "عبارت جساتیو "برای جستیو و بررسی جدید بودن ادعاها ارزیاب در ابتدا باید 

مای تواناد باه زباان هاای       "عباارت جساتیو  ". نمایدویژگی ها و مشخصات فنی که توسط ادعانامه پشتیبانی می شود تنظیج 

 به کارگیری کلمات مترادف مورد استفاده قرار گیرد.با مختلو و 

 :گرفته شوددر نظر   ادعاها را پوشش دهد موارد زیر بت به که حوزه فنی وسیع تری نس "عبارت جستیویی"برای دستیابی به 

 در نظر گرفتن ویژگی های فنی موجود در ادعا به صورت کلی تر  •

 محدود کننده از ادعا حذف ویژگی فنی •

    فرم گزارش جستجو اشاره می شود.1جستجو در بنو ب جووپ ) برایموارد مورد استفاده 

این قسمت شامل پایگاه های داده، طبقات بین المللی، کلمات کلیدی و سایر زمینه های فنی ماورد اساتفاده در جساتیو مای     

 باشد.
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با توجه به اینکه اختراع باید در دنیا تازگی داشته باشد، ارزیاب باید از حداکثر پایگااه هاای داده در دساترس اساتفاده نمایاد.      

ثبات   (1جادول )  در قسامت مربوطاه   برای جساتیو  ر انیام شده و تمام منابع مورد استفادهدر سایت های زیجستیو حداقل 

 گردد.

 (http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspxاختراعات داخلی ثبت شده )پایگاه  -

- PATENTSCOPE  (http://www.wipo.int/patentscope/en/) 

- Espacenet (https://worldwide.espacenet.com/) 

- (Patents) Google (https://www.google.com/?tbm=pts) 

- Lens (https://www.lens.org/lens/) 

- Freepatentsonline(FPO) (http://www.freepatentsonline.com/) 

- patent US (patents-process/search-application-https://www.uspto.gov/patents) 

که بساته باه شارایط و حاوزه جساتیو ماورد        ستیو هستندجسیستج های ساده و پیشرفته برای  دارایه های داده اپایگ همه

 .است  ترکیبی و ، پیشرفتهیپو شامل جستیوهای سادهمثال سایت وااستفاده قرار می گیرند. برای 

 

 وایپو جستجوی ترکیبی سایتصفحه . 3شکل 

http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx
http://www.wipo.int/patentscope/en/
https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.google.com/?tbm=pts
https://www.google.com/?tbm=pts
https://www.google.com/?tbm=pts
https://www.lens.org/lens/
https://www.lens.org/lens/
https://www.lens.org/lens/
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.freepatentsonline.com/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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 espacenetجستجوی ویشرفته سایت صفحه . 4 شکل

وقتی گفتاه مای شاود     .اتمام جستیوی جدید بودن وقتی است که همه ادعاهای اختراع توسط دانش پیشین پوشش داده شود

ادعای اختراع پوشش داده شده است که اطالعات کافی برای رد ادعا یافت شود و ارزیاب به این باور برسد که جستیوی بیشتر 

 شود.می منیر به  دامنه اطالعات  گسترده تری در حوزه مربوطه ن

 

 :نکات زیر را در نظر بگیرد

توساط متقاضای    که هایی کالس برای شما آیا اید؟ کرده بررسی مرتبط را اسناد نزدیکترین در اسناد  اشاره شده آیا -

 اید؟ کرده بررسی را لی و بین المللیم های داده پایگاه آیا اید؟ انیام داده جستیو شده، بندی طبقه

 (؟ IPC, CPCکدام سیستج های طبقه بندی مرتبط  استفاده شده است ) -

 دارد؟ وجود اول درجه در تکنیک این کشورهایی چه در -

 دارد؟ اشاره مربوطه های کالس طبقه بندی به سایر سیستج های یادداشت آیا -

در ماتن   فرانساوی  یاا  آلمانی دقیق کلیدی کلمه امکان دارد از دهید؟ گسترش را خود مترادف های لیست باید شما -

 استفاده شده باشد.

 رقبا بررسی شده است؟ شاید یا مخترعان و متقاضیان قبلی انتشارات -

 دارد، بررسی شده است؟ وجوداختراعی که در این حوزه  و اسناد غیر مقاالت آیا -

 بررسی شده است؟ سریع جستیوی برای شود می توصیه که های داده پایگاه -

 شده است؟ بررسی اسناد بسیار قدیمی -

 

و   ثبت می گردد. ادعاهای میرتبط هیر سینو    1کلیه اسناد مرتبط بوست آموه از جستجو در قسمت )ج  جووپ )

 رزیاب تعیی  می شود.توسط ارسته مربوط به آن 
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 عالیج زیر در ذکر رسته مربوط به هر ادعا مورد استفاده است:

A.اسنادی که به زمینه فنی اشاره دارند ولی بیانگر عدم تازگی یا عدم گام ابتکاری موضوع نمی باشند : 

Xزگی یا گام ابتکاری ادعاها هستند: اسنادی که به تنهایی بیانگر عدم تا. 

Y  ساند دوم ماورد    ناد. : اسنادی که در صورت ترکیب با یک یا چند سند دیگر بر عدم تازگی یا گام ابتکاری ادعاهاا داللات دار

 استفاده باید در همان رشته مربوطه باشد. 

Oاسنادی که به افشای شفاهی، استفاده، نمایشگاه یا طرق دیگر اشاره دارد : 

Eاظهارنامه یا اختراعاتی که زودتر ارا ه شده اما بید از تاریخ ثبت اظهارنامه منتشر شده است : 

Pایان عالمات باه تنهاایی ماورد      و بید از تاریخ حق تقدم ادعا شده انتشار یافته اناد  : اسنادی که قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه .

 استفاده می گردد. Yیا  Xاستفاده نبوده و در ترکیب با 

T اسنادی که بید از تاریخ ثبت اظهارنامه یا تاریخ حق تقدم منتشر شده اند که با اظهارنامه تناقض نداشته و برای درك اصول :

 راع اشاره شده استیا تئوری اخت

L( اسنادی که از منابع اینترنتی ذکر شده باشد . در این حالت تاریخ بروزرسانی :web.Archive.org.باید مشخص شود ) 

 :سند جز ی از همین خانواده اختراع است &

 اختراع ثبت بررسی شرایط   4

قابل ثبت است که حاوی ابتکاار جدیاد و دارای    اختراعیطرح های صنیتی و عال ج تیاری  قانون ثبت اختراعات، 2طبق ماده 

کاربرد صنیتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنیت قبلی وجود نداشته و برای دارناده مهاارت عاادی در    

اخت یاا  ای از صنیت قابل س شود که در رشته ، اختراعی کاربردی محسوب می فن مذکور میلوم و آشکار نباشد و از نظر صنیتی

، ماهیگیری و خدمات نیاز   ، کشاورزی دستی ، مینای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع استفاده باشد. مراد از صنیت

 لذا اختراع برای ثبت باید سه شرط جدید بودن، داشتن گام ابتکاری و کاربرد صنیتی را داشته باشد. .شود می

  بررسی جویو بودن 

برای جستیوی جدید بودن، در ابتدای امر ارزیاب ویژگی های فنی ادعاهای اختراع را مشخص می نماید. سپس باا اساتفاده از   

 جدید بودن را بررسی می نماید. ،دی و طبقه بندی و عبارات جستیو()کلمات کلی 3و  2بندهای اطالعات حاصل از 

 موجود نباشد. یک سند از دانش قبلیدر  مورد ادعاهمه ویژگیهای فنی توجه: اختراعی جدید است که 
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  داشت  گام ابتکاریبررسی   

 شناساایی  باا  ساپس  و فرد ماهر در حوزه فنی اختراع را تیریو نماوده   ،های فنی اختراعر ابتدای امر ارزیاب بر اساس ویژگید

راع )سندی که در جستیو برای جدید بودن به دست آمده و بیشاترین اشاتراك را در خصاوص    اخت با مرتبط سند تریننزدیک

-پردازد که در اظهارنامه اختراع اشاره شده و در نزدیکمی های فنیهای فنی با اظهارنامه اختراع دارد( به بررسی ویژگیویژگی

تواناد بهباود عملکارد و یاا ارا اه عملکارد       کل فنی، که میمش ارزیاب نهایت در ترین سند تییین شده مورد اشاره نبوده است. 

 ارا اه  مختارع  کاه  روشی همان به فنی مشکل حل چنانچهجدیدی باشد و اختراع درصدد حل آن برآمده، را تیریو می نماید. 

ورت ایان  صا  نایا  در باشاد  بدیهی سند نزدیکترین به او دسترسی و ماهر فرد تخصصی و عمومی دانش به توجه با است، نموده

  .باشد اظهارنامه از گام ابتکاری الزم جهت ثبت اختراع برخوردار نمی

 

 ،  بررسی گام ابتکاریختراع جدید استا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D1 ترین سند مرتبطشناسایی نزدیک

اسناد مرتبطی  یافت شده است؟  آیا 

 رود فرد ماهر با آنها آشنا باشد(انتظار می )اسنادی که

 بله

  بر اساس ویژگی های فنی اختراع و عملکرد آن((

اختراع 

 قابل ثبت

 

 خیر

ر نزدیکترین سند مرتبط یافت نشده استی اختراع که دهای فنشناسایی ویژگی

 تعریف مشکل فنی 

 تواند بهبود عملکرد و یا ارا ه عملکرد جدیدی باشد(راستای حل آن برآمده و می)مشکلی که اختراع در 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بله

 خیر

آیا دانش عمومی و یا تخصصی 

او را  D1فرد ماهر با وجود سند 

به حل مشکل فنی موجاود باه   

هماااان روش ارا اااه شاااده در 

 سازد؟اختراع رهنمون می

 

آیا اختراع به چیزی بهتر از آنچه که 

 رفت رسیده است؟انتظار می

تفاوت اختراع با دانش فنی پیشین 

A       D1ابتکاری  احراز شرط گام

اختراع 

 ثبتقابل 

 

 خیر

 بله

عدم تفاوت اختراع با دانش 

X       D1فنی پیشین 

اختراع 

 قابل ثبتغیر

 

کااه در  D2آیااا سااند ماارتبط دیگاار 

جستیو برای جدید بودن یافت شده 

آنگونه که  ،فرد ماهر را به حل مشکل

اختراع حل نماوده رهنماون خواهاد    

 ساخت؟ 

 بله
آیا اختراع به چیزی بهتر از آنچه که 

 رفت رسیده است؟انتظار می

تفاوت اختراع با دانش فنی  بله

 ابتکاری پیشین احراز شرط گام

A           D1+D2

 خیر

عدم تفاوت اختراع با دانش 

Y       D1+D2فنی پیشین 

اختراع 

 قابل ثبتغیر

 

اع با دانش فنی پیشین اخترتفاوت 

A       D1ابتکاری  گام احراز شرط

 خیر

اختراع 

 قابل ثبت

 

اختراع 

 قابل ثبت
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  کاربرد صنعتیبررسی  

منظور از داشتن کاربرد صنیتی،  بررسی قابلیت ساخت و  قانون ثبت اختراعات، طرح های صنیتی و عال ج تیاری 2طبق ماده 

، یا قابلیت استفاده در صنیت می باشد. مراد از صنیت، مینای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشااورزی 

 ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

 

 ارزیابی قابلیت ثبت اختراع  5

 وظایو ارزیاب در ارتباط با ارزیابی قابلیت ثبت اختراع به صورت ذیل است:

 در مورد اینکه آیا اظهارنامه شرایط ثبات اختاراع را بارآورده مای     انیام شدهگیری بر اساس جستیوی تصمیج-

گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صانیتی داشاته باشاد و جازء مساتثنیات ثبات       نماید: اختراع بایستی جدید بوده، 

 اختراع نباشد.

     ارائه نظر نهایی که بر مبنای تحلیل نتایج حاصل، در رابطه با جویو بودن و داشیت  گیام ابتکیاری و

ق بیان دالیل مرتبط با اختراع وذیری یا عوم اختراع وذیری )مطیاب   و با 4کاربرد صنعتی در جووپ )

 گردد.  تنظیم می قانون ثبت اختراعات  2و  1مواد 

 

 

 


