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 شرح اختراعفرم راهنمای نگارش 

 

 قبل از تکمیل فرم شرح اختراع، الزم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

 كامل يفشاام الزاست اكر ذبه زم ست. الامي الزامستند ل و ستدم، قیق، دكاملت با جزئیااع ختراح شر (1

پتنت ن قانو .ستا هاركشو متمار د پتنت نقانو سساآن، ا ثبت مهنگا( disclosure requirement) اعخترا

اع خترن امالکا ن وترعابه مخ (protection) از آنحفاظت اع و ختراكه با ثبت ري نحصاق احقول قبادر 

 د،بر-دبر دهبررا ینا مينماید.ي بشري جامعهاي براع ختراكامل ي فشاابه م ملزن را یشا؛ ادمينمای عطاا

 قحقواز  پتنت سیستم طریقاز  اع،خترا نمالکاو  نمخترعا فطر یكاز . ستا پتنت يفلسفهو  سساا

 حمایتو  حفاظت ينتیجه در یگرد فطرو از  ميشوند مندهبهر دخو اعخترا به طمربو يمعنوي و دما

 جامعه ايبرآن  يعرضهو  خویش اعخترا كامل يفشاا جهت زمالي هاهنگیزا ق،حقو یناز ا گرفته رتصو

و در  نميماند باقي نپنها تحقیقاتي كزامرو  همایشگادر آز وريفناو  علم كه ريبهطو ؛ميكنند اپیدرا 

  .ميكند اپید مهادا وريفنا و علم پیشرفت كهي  ربهطو د؛ميگیر ارقر جامعه كل سسترد

 یندافر تسهیل سبب ایرز ستا نعابلکه كامال به نفع مختر دهبو قانوني املزا نکهآ ضمن اعخترا كامل يفشاا (2

 اعخترا تجزئیا و دبعام اتماي مالحظه طریقاز سي ربر قتدش یافزو ا سيربر نمان زشد كوتاهتر ،سيربر

 به توجه باآن،  نپتنتشدو  اعخترا ثبت رتصودر  همچنین. دشوميداوران  و پتنت نشناساركا توسط

رت صو آن (claims) ویژه بخش ادعاهايو به هشد تشریح اعخترا متن سساابر اعخترا از حفاظت ینکها

 ننقضكنندگا یاو  نقیبار برابردر  آن از حفاظت باشد قیقو د كامل اعخترا يفشاا كه تيرصودر  دميگیر

 يعطااز ا پس كه تيرصودر  ،پتنت نقانو سساا بر ستا كرذ به زمال. دبو هداخو كاملتر، پتنت حتماليا

.شد هداخو رعتباابي پتنت ستا نگرفته رتصو كامل رتصو به اعخترا يفشاا، دشو تاثبا پتنت

 دميشو و داوري سيربر نددار تخصص اعخترا فني يمینهدر ز كه پتنتي نشناساركا توسط اعخترا چه گرا (3

را  اعخترا ،هستند شناسيركا ننشجویادا به دخو اعخترا زشموآ لحادر  كه رتصو ینا با نمخترعا ماا
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 .نمایند ئهزم اراال اتمستند اههمر به كافي تتوضیحا بارا  دخو اعخترو ا كنند تشریح

 .دشو ئهارا كامل تتوضیحا با اههمر اولجدو  هادارنمو ،شکلها ستزم اال (4

 لسارا تحلیل با اههمرو  كامل تتوضیحا با( هغیرو  XRD ،SEM لمثا ربهطو) هشد لساار ينالیزهاآ متما (5

 .ددگر

 با و مستند رتبهصو باید ،متقاضي توسط عارد ادمو یژگيو هرو  اعختردر ا هشد حاي مطرعاد هرگونه (6

دارد  را هشد تولید دفوال يباال مستحکاا يعااد ،متقاضي عياختردر ا گرا مثال. باشد مربوطهك ارمد يئهارا

 تريدقتصاا یندافر كه كندمي عااد مخترعي گرا یا هدد ئهرا ارا مربوطه ينالیزهاآ ،عااد ینا تثباا جهت باید

  .هدد ئهرا ارا زمال اركمدو  كند تثباا مستند رتبهصورا  عااد ینا باید سته ادكر ئهارا

 يهانمونه به نسبت دننتربوارزا مثال) صخا یژگيو با یا صخا دبرركا ايبر ستگاهيدلي یا محصو گرا (7

 چنینزم ال اتمستند با باید ن،مخترعا توسط دبرركا ینا يدعاا رتصودر  ستا هشد ساخته( مشابه

 اي خاصیتدار كه ساخته یتيزكامپو فیلمباشد كه  دهكر عااد مخترعي گرا لمثا ربهطو. دشو تثباا عایياد

 با نیزآن را  لباكتریا نتيآت خاصی ،یتزكامپو ینا سنتز تثباا بر وهعال باید نیشاا ستا لباكتریا نتيآ

 .نماید لسارل اكام رتبهصوآن را  نتایجو  نموت و روش آزثباا اردستاندا يهانموآز

ت طالعات و امشخصااه ها به همريگیرازهنداع انواي ابره گرفته شد ربهكاارد ستاندي اهاروشتشریح  (8

 ست.امي الزه اشد ستفادهي اهاهستگاد

 درك به كه يچیز هر صوال)ا فیلم یا قعيوا عکس ،یندافر یا لمحصو ه،ستگاد شماتیك تصویر لسارا (9

  .ستا ميالزا( كند كمك اعخترا بیشتر

 .ستا میسر نبادو ز هر به یا نگلیسيا ،سيرفا نباز به اعخترا لساار نمکاا (10

 .ددگر لساار word قالب یك فایلدر  تنها اعخترا حشر (11

 فني تصطالحاا متما ايبر نگلیسيا دلمعا كرذ ،فني تصطالحاا سيرفا دلمعا دننبو گویا لیلد به بعضا (12

 .ستا ميالزا نیز قیقي دجستجو منجاا جهت اعخترا حشر متندر  دموجو تخصصيو 


