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LOGO

تحقوق مالکیت فکری؛ ثبت، جستجو، نگارش و تحلیل پتن

حسن علم خواه
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

عضو هیات مديره موسسه دارايی های فکری و فناوری مدرس
کارگزار مالکیت فکری پارک فناوری پرديس و مشاور دانشگاه امیرکبیر 

:مخاطبان
واحد نجف آباد–دانشگاه آزاد اسالمی 

1395بهار 

باسمه تعالی

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

اهموسسه دارايی های فکری و فناوری مدرس در يک نگ
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نمونه پروژه های موسسه
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نمونه انتشارات موسسه
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فهرست مطالب
کلیات مالکیت فکری و آشنايی با مصاديق آن: مبحث اول

حقوق پتنت؛ چارچوب و مواد قانونی: مبحث دوم

روند و نحوه ثبت اختراع داخلی و خارجی :مبحث سوم(PCT)

اصول کلی در تدوين متن ادعانامه و توصیف اختراع:مبحث چهارم

اصول و استراتژی جستجوی اختراعات داخلی و خارجی: مبحث پنجم

تنظام طبقه بندی بین المللی اختراع و مطالعه پتن: مبحث ششم

(مطالعه موردی نانو)تحلیل پتنت و رصد فناوری : مبحث هفتم

تجاری سازی اختراعات و معرفی نهادهای حامی: مبحث هشتم
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مقام معظم رهبری

جوانان ما بايد با حرکتی جهادی، 
علم را به فناوری، 
فناوری را به صنعت 

و صنعت را به توسعه ی کشور 
.کنندمتصل
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سند، نشانه مالکیت 
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الزامات کسب ثروت

کسب ثروت

حفاظت 
حقوقی

تحقیقات  
کاربردی

استراتژی 
فناوری
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تغییر منبع ثروت از عوامل سنتی به دانش
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زمین يا دانش؟منبع ايجاد ثروت؛ 

منابع انسانی منبع ايجاد 
ثروت

اندازه 
اقتصاد

نیروی پیشران انقالب دوره

نیروی کار, غالم زمین اقتصاد کوچک نیروی کار کشاورزی قبل از قرن هجدهم

عادیکارکنان  منابع طبیعی, زغال اقتصاد 
منطقه ای

موتور بخار اولین انقالب صنعتی قرن هجدهم و نوزدهم

حرفه ایکارکنان  منبع انرژی, نفت اقتصاد محلی موتور الکتريکی دومین انقالب صنعتی قرن نوزدهم و بیستم

کارکنان دانش دانش اقتصاد جهانی موتور اطالعات یسومین انقالب صنعت قرن بیستم و 
بیست ويکم
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تفاوت علم و فناوری

فناوری

تفاوت 
علم و فناوری 

علم
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فناوری از جنس توانايیعلم از جنس دانايی
تعداد : شاخص

ISIمقاالت 
پتنت، : شاخص

شرکت دانش بنیان 
...خلق ثروت و 

اثر اندازه نانوذرات طال 
بر خواص مغناطیسی

بکارگیری نانوذرات 
طال در داروسانی هدفمند

تسلط بر طبیعت: هدف توسعه شناخت بشر: هدف
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ورجايگاه مالکیت فکری در نقشه جامع علمی کش
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ریاقدامات ملی جهت ساماندهی نظام مالکیت فک
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تفاوت نوآوری و اختراع

نوآوری(Innovation) هر به معنی
نیستايدة جديد 

ا معرفی محصول، فرآيند ي: نوآوری
کاروکسب روش جديد به دنیای 

 بنابراين به يک اختراع
(Invention) يا ايده جديد در

لکه ب، نمی گويندنوآوریآزمايشگاه، 
اقتصادی و نوآوری بايد کامالً 

صنعتمعنی دار برای
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انواع دارايی ها

پول، اعتبار، وام و غیره: دارايی های پولی.

زمین، ساختمان، کاال، موجودی : دارايی های فیزيکی
.انبار و غیره

هر نوع دارايی غیرفیزيکی ديگر همچون دانش : دارايی های فکری
.فنی، بانک اطالعات تجاری، ايده ها، طرح های صنعتی و غیره
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دارايی ناملموس در مقابل دارايی های ملموس

 درصد از 97دارايی های ناملموس، تشکیل دهندة
ارزش کل دارايی های شرکت مايکروسافت

 افزايش سهم دارايی های ناملموس نسبت به دارايی های
یا ملموس به عنوان يکی از شاخص های شرکت های موفق  دن
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مقايسه ارزش دارايی فکری در مقابل دارايی ملموس
سهم دارايی فکری، در ده شرکت منتخب، :  به عنوان مثال

.رسید( 2006سال )درصد 90به ( 1982سال )درصد 38از 
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مالکیت فکری، عامل جلب سرمايه گذاری خارجی

هندوستان:
،1990دههاوايلدرتجارتىعالمتواختراعحقازحمايتنظاماصالح
کشوراينبازارهاىواقتصاددرخارجىگذارانسرمايهسريعجذب

برزيل:
يورش،1996سالدرصنعتىمالکیتبهمربوطقانوناصالح

خارجىگذارىسرمايه
دراما،خارجىگذارىسرمايهدالرمیلیارد٤/٤تنها1995سال

دالرمیلیارد32/2گیرچشمرقممیزان2000سال
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تاريخچه حقوق مالکیت فکری
 نیاز به حمايت بین المللی از مالکیت فکرىاحساس
لیبین الملنمايشگاهدرشرکتازخارجیدهندگانارايه امتناع

ترسعلتبه،1873سالدروينشهردرابداعاتواختراعات
ديگردرانديشه شانوفکرازتجاریبهره برداریوسرقتاز

کشورها

پاريسکنوانسیونانعقادبرایسازیزمینه
جهت،بین المللیعهدنامهاولینانعقاد،پاريسدر1883سال

درذهنی شانخالقیت هایازحمايتدرکشوريکمردمبهکمک
کشورهاديگر
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کنوانسیون مالکیت صنعتی پاريس
 3و 2ماده  :

 National Treatmentاصل رفتار ملی 

 ٤ماده  :
ماه در کشورهای عضو کنوانسیون12حق تقدم تا 

.عضو کنوانسیون پاريس شد1337ايران در سال : نکته
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(WIPO)معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری 

WIPO:                              
A patent, for an invention
that has not been placed on
the market and used to
generate income for the
company, is not worth the
paper that it is printed on.
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فرصت و تهديد ثبت دارايی فکری
المللیبینمعاهداتدرايرانعضويتفراوانهایمزيترغمعلی

نندهکتولیدشرکتهایبرایمادريد،معاهدهوپاريسکنوانسیونچون
میشماربهجدیخطریزنگنداردراقوانینازالزمآگاهیکهداخلی

اریانحصحقايراندرخارجیانتوسطاختراعوعالمتثبتبازيرا.رود
:مثالعنوانبه.رفتخواهدبینازداخلیکنندهتولیدشرکتهای

تجاریعالمتثبتNANO PLASMAشرکتتوسطLGدر
.خانگیلوازمکلیهبهمربوط11طبقهدرايران

ردتوتالشرکتتوسطدريازيردرحفاریگلاختراعثبت
.نفتصنعتبهمربوطايران،

دررفايزشرکتتوسطباالخونفشاروضدچربیداروثبت
.دارويیصنعتبهمربوطايران،
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1مثال 
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2مثال 
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3مثال 
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ابعاد و جنبه های مالکیت فکری
مالکیت معنوی  :

، نام نويسنده(Inventor)مانند نام مخترع 
غیرقابل واگذاری به ديگران

مالکیت مادی  :
درآمدهای ناشی از فروش اختراع متعلق با صاحب اختراع 

(Assignee )است.
قابل واگذاری به ديگران
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مثال
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نمونه گواهی ثبت اختراع
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(1)پیشینه حقوق مالکیت صنعتی در ايران 
130ت تدوين قانون مالکیت عالئم و تصويب قانون ثب-٤

عالئم تجاری ايران
1305-تأسیس اداره ثبت عالئم در ايران تحت نظر وزارت

فالحت، تجارت و فوائد عامه
1309-استقرار اداره ثبت عالئم در وزارت اقتصاد ملی و

چاپ عالئم در مجله اقتصاد ملی
1310- م و حمايت از اختراع و عالئتصويب قانون اختراعات

بر اساس اين قانون )130٤تجاری در ايران و نسخ قانون سال
(.دثبت عالئم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول ش

1327- تشکیل اداره ثبت شرکتها و عالئم تجاری و
اختراعات زير نظر اداره کل ثبت اسناد و امالک
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(2)پیشینه حقوق مالکیت صنعتی در ايران 
1338-الحاق ايران به معاهده پاريس
13٤0-داره تغییر نام اداره ثبت شرکتها و عالئم تجاری به ا

ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
1380-الحاق ايران به سازمان جهانی مالکیت فکری
1382-الحاق ايران به موافقتنامه و پروتوکل مادريد در

کاال و خدماتمورد ثبت بین المللی عاليم تجاری
1383-الحاق ايران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین

المللی نشانه های جغرافیايی و نشانه های مبدأ کاال
1386- اصالح و تکمیل قانون اختراعات، طرح صنعتی و

1310عالمت تجاری مصوب 
1392- الحاق ايران به معاهدهPCTدر مورد ثبت اختراع
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تقسیم بندی کلی مالکیت فکری

مالکیت ادبی و هنری

قانون کپی رايت
حقوق پديد آورندگان اصلی آثار 1)

هنری و ادبی
و حقوق جانبی يا حقوق اجراکنندگان2)

تولیدکنندگان آثار صوتی و 
سازمانهای پخش راديويی و 

یتلويزيونی و نیز ناشران آثار ادب
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مالکیت صنعتی
(حق اختراع)پتنت -1
عالمت تجاری-2
طرح صنعتی-3
نشان مبدا جغرافیايی-٤
گونه جديد گیاهی-5
مدل های مصرفی-6
مدارهای مجتمع-7

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: متولی سازمان ثبت–قوه قضايیه : متولی
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معاهداتی که ايران عضويت آنرا پذيرفته است

http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1862C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1862C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1403C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1403C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1716C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1716C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1676C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1676C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1685C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1685C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=248C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=248C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1720C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1720C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1665C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1665C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1575C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1575C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=78C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=78C
http://www.wipo.int/tools/en/frontendlogin.jsp?url=/treaties/en/ShowResults.jsp
http://www.wipo.int/tools/en/frontendlogin.jsp?url=/treaties/en/ShowResults.jsp
http://www.wipo.int/news/en/newsfeed.jsp
http://www.wipo.int/news/en/newsfeed.jsp
http://www.wipo.int/tools/en/contacts/
http://www.wipo.int/tools/en/contacts/
http://www.wipo.int/tools/en/disclaim.html
http://www.wipo.int/tools/en/disclaim.html
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=ar
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=ar
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=zh
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=zh
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=es
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=es
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=fr
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=fr
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=ru
http://www.wipo.int/adm/getlang.jsp?lang=ru
http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp
http://www.wipo.int/tools/en/contacts/index.jsp
http://www.wipo.int/tools/en/sitemap.html
http://www.wipo.int/tools/en/sitemap.html
http://www.wipo.int/portal/en/
http://www.wipo.int/portal/en/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/
http://www.wipo.int/treaties/en/
http://www.wipo.int/treaties/en/
http://www.wipo.int/treaties/en/
http://www.wipo.int/treaties/en/
http://www.wipo.int/treaties/en/
http://www.wipo.int/treaties/en/
http://www.wipo.int/treaties/en/index.jsp
http://www.wipo.int/treaties/en/index.jsp
http://www.wipo.int/treaties/en/general/
http://www.wipo.int/treaties/en/general/
http://www.wipo.int/treaties/en/SearchForm.jsp?search_what=C
http://www.wipo.int/treaties/en/SearchForm.jsp?search_what=C
http://www.wipo.int/treaties/en/SearchForm.jsp?search_what=N
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یهنر-تفاوت های میان مالکیت صنعتی و ادبی
1-بهونداردثبتتشريفاتبهنیازیهنریوادبیمالکیت

مالکیتولیشودمیقانونحمايتمشمولاثرخلقمحض
.داردثبتتشريفاتبهنیازصنعتی

2-صنعتیمالکیتحقوقهایکنوانسیوناکثرايران
استپذيرفتهرا(PCTوالههلیسبون،مادريد،پاريس،)

رارموبرنکنوانسیونهنریوادبیمالکیتدرولی
.استنپذيرفته

3-تفاوت در جنس و ماهیت مورد حمايت
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تفاوت مالکیت صنعتی و ادبی هنری: مثال

Patent for mechanism

Copyright for image
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Copyright))مؤلفحق

 از کارها و آثار تولیدحمايتبرایمجموعه حقوقى
مؤلفان،،شده، ارايه يا اجرا شده توسط نويسندگان

ق هنرمندان و ساير کسانى که آثارى هنرى و ادبى خل
کرده اند

آهنگ ها، فیلم ها، اجراهاى ،رکتب، اشعا:مثال
ها نمايش و مانند اين
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شمول قانون کپی رايت
آثار نوشتاری:

...هر اثر ادبی از جمله ترجمه، تالیف، شعر، فیلمنامه و

آثار تجسمی:
...مانند سفالگری، نقاشی، گرافیک، مجسمه سازی و 

آثار سمعی و بصری:
...نظیر آثار راديويی، تلوزيونی، سرود، موسقی و 
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وضعیت قانون کپی رايت در ايران
 تصويب قانون حمايت از مولفان، مصنفان و هنرمندان–

13٤8مصوب 

ی  قانون حمايت ازحقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ا
1379مصوب 

 س در مجل« قانون جامع مالکیت ادبی و هنری»مراحل تصويب
1393از سال -شورای اسالمی
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(Invention)تعريف اختراع 

قانونيکمادهمطابقتعريف
:(1386)ايراناختراعاتثبت

کهاستافراديافردفکرینتیجهاختراع
راخاصایفرآوردهيافرآيندباراولینبرای
فن،حرفه،يکدررامشکلیوکندمیارائه

.نمايدمـیحلآنـهامانندوصنـعتفنـاوری،
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(Utility Model)مدل مصرفی ( 2
ع مدلتوسط مخترکوکاکوال واگذاری لیسانس فناوری به شرکت 

ه مخترعپرداخت يک دهم کوچکترين واحد پول انگلستان ب: مفاد لیسانس

پوند در هر روز 1٤8000کسب : درآمد مخترع

قانون ثبت مدلهای مصرفی درايران وجود ندارد: توجه.
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(Trade Marks)عالئم تجاری ( 3
 قانون ثبت عالمت تجاری30بر اساس ماده:

اندبتوکهرؤيتیقابلنشانهريعنیتجاریعالمت
همازراحقوقیياحقیقیاشخاصخدماتياکاالها

.سازدمتمايز

عاليم خدماتیعاليم تولیدی
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(1)انواع عالئم تجاری 

کاال

خدمات

سازمان

کيفيت

عالمت تجاري

عالمت خدمات

عالمت  گواهي

عالمت  جمعيجمعي

عالمت اجتماعي
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موارد غیرقابل ثبت
.برای محصول صندلی« صندلی»مثل کلمه . اسامی عام-1
.برای پارچه« نفیس»: عبارات توصیفی-2
مابرای محصوالت چرم ن« چرم طبیعی»: عبارات گمراه کننده-3
خالف موازين شرعی يا نظم عمومی يا اخالق حسنه -٤
پرچم کشورها و نماد سازمانهای بین المللی-5
تعارض با عالمتهای تجاری ثبت شده-6
تعارض با عالمتهای تجاری معروف ثبت نشده-7

TM ®
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طبقات بین المللی عالمت تجاری
ـ مواد شیمیايی مورداستفاده در صنايع1طبقه...

...ـ رنگ، روغن؛ جال؛ الک؛ مواد ضدرنگ زدگی 2طبقه
...مواد آرايشیو ـ ترکیبات سفیدکننده 3طبقه
...ـ روغن ها و گريس های صنعتی؛ روان کننده ها٤طبقه
...مواد بهداشتی و ـ مواد داروئی 5طبقه

...ـ فلزات عادی و آلیاژهای آن ها6طبقه 
...
 ـ خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش ٤2طبقه...
 ـ خدمات عرضه اغذيه و نوشابه٤3طبقه...

...ـ خدمات پزشکی؛ مراقبت های بهداشتی٤٤طبقه 
...خدمات حقوقیو ـ خدمات شخصی يا اجتماعی ٤5طبقه 

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

نکات کلیدی در ابداع عالمت تجاری
تلفظ و به خاطرآوری( امالء نوشتن)بايد خواندن، هجی کردن •

.عالمت به تمامی زبان های مورد نظر آسان باشد
.ی باشدنبايد در زبان عامیانه معانی يا بار معنايی بد و نامناسب•
عالمت نبايد موجب سردرگمی شود و بايد با ذات و ماهیت •

.محصول ارتباط داشته باشد
.ته باشدعالمت بايد با تمامی رسانه های تبلیغاتی سازگاری داش•
اگر هدف شما تجاری سازی محصول در خارج از کشور است، •

ای ضمن اين که نبايد عالمت دارای معانی بدی باشد، بايد بر
.  بازارهای صادراتی نیز مناسب باشد
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جستجوی دقیق قبل از انتخاب عالمت تجاری

 جستجوی دقیق از طريق سايت روزنامه رسمی و
.دسازمان جهانی مالکیت فکری امکان پذير می باش

Iripo.ssaa.ir     جستجوی داخلی

www.wipo.int     جستجوی بین المللی
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Iripo.ssaa.ir
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Iripo.ssaa.ir
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Iripo.ssaa.ir
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Iripo.ssaa.ir
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(Industrials Design)صنعتیطرح های( ٤
مشخصه ظاهری و غیر عملکردی کاال را گويند
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شرايط الزم برای ثبت طرح صنعتی
1-تاريخازقبلکهاستجديدطرحی،باشدجديد

.شدبانداشتهوجودعمومدسترسدرآننظیرتقاضا

2-وحطربودنمستقلبهويژگیاين،باشداصیل
.دارداشارهآننبودنتقلیدیياکپی

3-برحطرکهکلیتاثیر،باشدفردیشخصیتدارای
.اشدبقبلیهایطرحتاثیرازمتفاوتگذاردمیکاربر
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(Geographical indication)جغرافیايىمبدا نشان( 5

 محصوالت کشاورزى و دامى معموالً در مورد
وضعیت آب و هوا و شرايط محلى از کیفیت و طعم با توجه به

ندبرخوردارو رايحه ويژه و ممتاز

چاى سیالنزعفران ايران، پسته رفسنجان:مثل ،
عت با کیفیت باالى کاال مترادف مى شود، مثل سانام محل

سويیسى يا فرش ايرانى
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:شیوه های حمایت
از طریق مکانیزم ثبت اختراع . الف

های جدید گیاهی از طریق یک سیستم ویژه برای گونه. ب
. از طریق ترکیبی از هر دو شیوه. ج

:شرایط ثبت
چنین باشد و همیکسانو متمایزباشد، جدیدی گیاهی مورد ادعا باید گونه

. بماند و منطبق با یک گونه ژنتیکی گیاهی باشدپایدار

:زمان حمایت
سال و 25ها های جدید گیاهی برای درختان و مومدت زمان حمایت از گونه

.باشدسال می20برای سایر  گیاهان 

گونه جديد گیاهی( 6
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ریبهره گیری کامل شرکت نوکیا از مالکیت فک
Copyright – ring tones, games, software 

Trademark – Nokia connecting people, signature tune

Trade secret – all of the know-how and confidential 

business practices that went into the manufacture of the 

device

Patent – over 10,000 patented inventions, caller name display 

and caller specific ring tone two nokia patents used by most 

phones, industry standard technologies. Nokia, Ericsson and 

Motorola account for more than 60% of the industry's R&D –

significant entry barriers

Design – shape, look, keypad etc. The mobile phone has 

become a status icon, making the product design critical in 

the purchase decision 
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گزينه های پیش روی مخترعان

 حفظ اختراع به عنوان اسرار تجاری

 (به صورت مقاله يا )افشای اختراع برای عموم...

ثبت اختراع در مراجع قانونی
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مقايسه اسرار تجاری و ثبت اختراع

اسرار تجاریثبت اختراع

نامحدودسال20مدت حمايت
ینیازمند هزينه حفاظت محرمانگنیازمند به هزينه ثبت اختراعمیزان هزينه

اثر فوریثبتنیازمند به تشريفات اثر اعمال
اتعدم نیاز به آشکارسازی اطالعنیاز به آشکارسازی اطالعاتافشای اطالعات

:معايب اسرار تجاری در مقابل ثبت اختراع
خطر مهندسی معکوس•
خطر ثبت اختراع توسط ديگران•
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مصاديق مالکیت فکری؟: سوال
پتنت ؟

عالمت تجاری ؟
طرح صنعتی ؟

نرم افزار ؟
کپی رايت ؟

اسرار تجاری ؟
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برخی مصاديق مالکیت صنعتی در يک نگاه
مدت حمایت قانونيهامثالدامنه حمایت قانونيمصادیق

حق اختراع
روش یا فرایندي که جدید باشد و 

.دبتواند در بخشي از صنعت بکار رو
بیوپلیمردستگاه تولید دارو یا 

روش جدید ایجاد نانوپوشش

يل سال از تاریخ تشک20
پرونده

مدل مصرفي
ه ب. اختراع با گام ابتکاري ضعیف تر

عبارت دیگر اختراع کوچک را گویند

درب نوشابه باز کن

یا کریپس کاغذ

سال10تا7بين 
با توجه به قانون 

کشورها

عالمت تجاری
نشان تجاري یک شرکت به عنوان 

هاستمتمایزکننده شرکت
عالمت شرکت هواپیمایي هما
عالمت شرکت ایران خودرو

نامحدود 
(ساله10تمدید )

صنعتيهای طرح
مشخصه ظاهري و غیرعملکردي 

نداردکاالست و با مکانیزیم آن ارتباطي

شکل ظاهري خودروها و قطعات، طرح 

و نقشه فرشگرافیکي، هنري 
سال15

(ساله5تمدید )

نشان مبدا 
جغرافيایي

ت هرگاه موقعیت جغرافیایي، در کیفی

کاال یا محصول اثرگذار باشد
پسته رفسنجان، گالب قمصر
چاقوي زنجان، پنیر لیقوان

نامحدود
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تفاوت اختراع و پتنت؟

اختراع(Invention)

اختراعثبتگواهینامه(Patent)

Patents protect 'inventions'. 

حق اختراع= پتنت 

شدهثبتاختراع(patent)ازتامی دهدانحصاریحقآنمالکبه:
.وارداتوفروشفروش،برایعرضهاستفاده،ساخت،
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(Patent)پتنت 

 for an invention

 by the Government

 to the inventor

 in exchange for full disclosure of the invention

 to debar others to exploit the invention for 
commercial success

 for a limited period

 within the geographical boundaries of the Nation 
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؟ثبت اختراع بین المللی يا خارجی

تاساهمیتحايزبسیارجغرافیايیقلمرواختراعثبتدر.

جاآندرقبالکهشودمیمحافظتجايیدراختراعبنابراين
.استشدهثبت

درامجزبصورتبايدونداردوجودالمللیبیناختراعثبت
.نموداقدامکشوریهر

مانندمعاهداتبرخیالبتهPCTراپروندهتشکیلروند
.استنمودهتسهیل
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مزايای ثبت اختراع
بازاردرقویرقابتیموقعیتايجاد

سودتحصیلوسرمايهبازگشت

واگذاریولیسانسقراردادهایطريقازدرآمدتحصیل

متقابلهایلیسانسطريقازفناوریبهدستیابی

جديدبازارهایبهدسترسی

حقوقبهتجاوزخطرکاهش

شرکتبرایمثبتتصويرايجاد
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ثبت اختراع چه مزايايی دارد؟

سرمایه گذاریها

تحقيقات

درخواست ثبت اختراع

تحقيق و توسعه بيشتر

اعطای پتنت
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...ولی در صورت عدم ثبت اختراع 

سرمایه گذاریها

تحقيق و توسعه کپي کردنها ظاهر مي شود

آماده توليد و عرضه به 
بازار
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ثبت اختراع يا مقاله؟

Creation New NO 

Yes 
Secret

/Public

Secret 

Public

Publish 

Patent

Patent 
/publish
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مزايا و معايب ثبت اختراع

Patent

حقوق انحصاری
جلوگیری از فعالیت ديگران
قابلیت توسعه تجاری سازی

امکان فروش فناوری به ديگران

افشای کامل اختراع
زمان طوالنی ثبت

هزينه باالی ثبت اختراع
پرداخت هزينه حق شارژ

+-

- +
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(قانون5بر اساس ماده )صاحب حق اختراع 

مستقلمخترع
مشترکمخترعان
استخدام؛تحتمخترع
کارفرمابهحقوقخودکارانتقال
استخدامقراردادمفاد
قراردادفقدانصورتدرکارفرماانحصاریغیرحق
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تعداد اختراعات ثبت شده حقیقی و حقوقی
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(٤ماده )موارد غیرقابل ثبت اختراع 
:زير از حیطه حمايت از اختراع خارج استموارد 

یرياضی و آثار هنرهای علمی، روشنظريه های کشفیات، ـ الف 
و ساير انجام کار تجاری های روشو قواعد يا ها طرحـ ب 

ذهنی و اجتماعیهای فعالیت
حیوانانسان يا های بیماریتشخیص و معالجه های روشـ ج 
ین منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنـ د 

آنهافرآيندهای بیولوژيک تولید 
باشدآنچه قبالً در فنون و صنايع پیش بینی شده ـ هـ 
ظم اختراعاتی که بهره برداری از آنها خالف موازين شرعی يا نـ و 

باشدعمومی و اخالق حسنه 
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قانون٤ماده ( د)استفساريه بند 
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قانون٤ماده ( د)پاسخ استفساريه بند 
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(1)چالش ثبت اختراع در حوزه پزشکی 
امدوانسانبیماريهایمعالجهوتشخیصروشهای:ثبتعدم
وخیصتشروشهایصورتبهاستثناايناروپااختراعاتثبتقانوندر

عواقدر.استشدهآوردهداموانسان«بدنرویبر»بیماريهامعالجه
ايتشخیصیکارآنرویوشودخارجبدنازاینمونهچنانچهاروپادر

.بودخواهدثبتقابلاختراععنوانبهگیردصورتجديدیدرمانی
بهروتحقیقاتلذاونشدهديدهموضوعاينايرانجديدقانوندرولی

وودهنبحمايتوثبتقابلپزشکیهایزمینهدرايرانیمحققانرشد
.بوددنخواهنتوسعهقابلخیلیکشوردرپژوهشهااينرسدمینظربه

«داموانسانبیماريهایمعالجهوتشخیصروشهای»عبارتتغییر:حلراه
«داموانسانبدنرویبربیماريهایمعالجهوتشخیصروشهای»به
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(2)چالش ثبت اختراع در حوزه پزشکی 
فرايند و فراوردههای دارويی: امکان ثبت اختراع

، مهم ترين علت پیشرفت صنايع دارويی در کشور هندوستان: 1تذکر
بود که به 1977تصويب قانون ثبت اختراعات اين کشور در سال 

موجب آن فقط روش های نوين تولید دارو مورد حمايت قانون قرار 
.گرفت و نه خود محصول جديد دارويی

اگر شرکت های داروسازی خارجی هر کدام از فرآورده های خود را : 2تذکر
دودر ايران ثبت کنند، از آنجايی که در قانون ما فرآيند و دارو هر

ثبت شده اند و نه تنها دارو، شرکت های داخلی نمی توانند محصول
بال از مشابه را که با فرآيند ديگری ساخته اند ثبت کنند چون آن دارو ق

.سوی يک شرکت خارجی به ثبت رسیده است
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ن تقسیم بندی ثبت اختراع در حوزه پزشکی در ايرا
مثال ثبت اختراع دسته بندی

چاقوی جراحی آنتی باکتريال  قابل ثبت  ابزارها و تجهیزات پزشکی 

و ویداروی ضد التهاب پوستی با نانوذرات اکسید  ر
يا داروی ضد افسردگی  قابل ثبت  يی فرايند و فراورده دارو

صابونها و مواد شوينده با قابلیت جديد  قابل ثبت  مواد بهداشتی و سالمت 

ت غیرقابل ثب DNAساختار طبیعی موجود از جمله  منابع ژنتیک و اجزای تشکیل دهنده آنها  
(بصورت طبیعی)

ا استفاده بیوتکنولوژی صنعتی مانند استخراج فلزات ب
از باکتری قابل ثبت منابع ژنتیک و اجزای تشکیل دهنده آنها  

(دستورزی شده)

روش تشخیص بیماريها از جمله سرطان  ت غیر قابل ثب روش تشخیص و درمان بیماريها 
(بدون دستگاه و وسیله)

سنسور تشخیص سرطان خون قابل ثبت دستگاه و ابزار تشخیص بیماريها

آموزشی عمومی پیشگیری از بیماريهای عفونی  ت غیر قابل ثب آموزش بهداشت و سالمت 
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(قانون17ماده )مجوز اجباری 

ملیصالحمقاميکتوسطکهاستایاجازهاجباری،مجوز
میاعطاشخصیهربهوصادر(اختراعثبتادارهيادولت)

ندهداراجازهبدونشدهثبتفرآينديامحصوليکازتاگردد
بهربوطمقوانینبراستثنايی،اجباریمجوز.نمايداستفادهآن

.باشدمیاختراعثبت
شودمیصادرزيرموارددرعمدتاً،اجباریمجوزهای:
اختراعحقازاستفادهءسوصورتدر
کنداقتضاجامعهمنافعکهمواقعیدر
سال5مدتظرفسازیتجاریعدمصورتدر
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(قانون18ماده )ابطال گواهی ثبت اختراع 

دادگاهازرااختراعیگواهینامهابطالمی تواندذی نفعهر
ازيکیکندثابتذی نفعکهدرصورتی.نمايددرخواست

بندو(6)مادهصدرو(٤)،(2)،(1)مواددرمندرجشرايط
اختراعگواهینامهابطالحکماست،نشده رعايتآن(ج )

.می شودصادر

:يادآوری
اختراع،ثبتشروط(2)و(1)مواد
وثبتغیرقابلموارد(٤)ماده
اختراعکاملافشایعدم(6)ماده.
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نمونه ابطال گواهی ثبت اختراع
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ضمانت اجرايی مالکیت فکری ثبت شده
ه آن مسئولیت پیگیری و رصد آثار نقض شده بر عهده ثبت کنند

.است و اداره ثبت و قوه قضايیه هیچ گونه مسئولیتی ندارد
 قوه ثبت شدهالبته در صورت مشاهده نقض دارايیهای فکری

.قضايیه به عنوان امین وی، پشتیبان فرد يا شرکت خواهد بود

 دستور موقتتامین دلیل؛یموقتاحتیاطی و اقدامات ،
خسارات جبرانضمانت اجرای مدنی؛
 از )س يا حب( از يک تا پنج میلیون تومان)جزای نقدی ضمانت اجرای کیفری؛

و يا هر دوی آنها( ماه6روز تا 91
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چند نکته تکمیلی
نیست”تولیدمجوز“اختراعثبت.

کسببهنیاز(داروهاجملهاز)اختراعاتازبرخیتولید
.داردذيصالحمراجعازمجوز

زینیاشده،ثبتاختراعاتازآموزشیهایاستفادهبرای
.(15ماده)نیستاجازهکسببه

مالکپتنت،احتمالینقضنمودنمانیتورورصدمسئول
.قضايیهقوهنهاستآن
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محدوده مکانی و زمانی ثبت اختراع
محدوده مکانی  :

( Territorial Right)قلمرو جغرافیايی کشور محل ثبت 

محدوده زمانی  :
عمر قانونی( الف
سال از زمان تسلیم اظهارنامه در صورت پرداخت حق الثبت های 20

ساالنه 
عمر تجاری( ب
عدم اقدام به تجاری سازی
از رده خارج شدن اختراع
عدم موفقیت محصول در بازار
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شرايط قابلیت ثبت اختراع
(Novelty)جديد بودن ( 1
Industrial)کاربرد صنعتی داشتن( 2 applicability)
Inventive)گام ابتکاری( 3 step)
Disclosure)افشاء اختراع( ٤ of Invention)
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(قانون2ماده )شرايط ثبت اختراع در 
آنمنظور.دنباشقبلیافشایسابقهازبخشیيانشدهافشاپیشترکهاستجديدونووقتیابداعيک

لیمتستاريخاولینازقبلجهاننقاطتمامدرقبلیصنعتيافنبهمربوطفنیدانشکهاست

.(2ماده)شدنخواهدثبتاالوباشدنگرفتهقرارعمومدسترسدربطريقیتقاضانامه

آنصاریانحغیروگستردهمفهومبهتجارتياصنعتازرشته ایدرراآنبتوان:صنعتیکاربردمنظور

.(2ماده)بردبکارشود،مینیزخدماتوماهیگیریکشاورزی،دستی،صنايعشاملکه

درکهیشخصبراینظرموردابداعاختراع،قبلیافشایسابقهگرفتننظردربا:ابتکاریگامازمنظور

درداعابنبودنبديهی.نباشد(آشکارومعلوم)بديهیاست(عادی)مهارتدارایمربوطصنعتوفن

.(قانون2ماده)استآنبودنخالقانهونوآورانهبرتاکیدجهتقیدیواقع
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نمونه فرم داوری اختراعات
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(Prior Art)جستجوی اختراعات پیشین 

• Micropat

• Elsevier

• Patent Database

• Patent Office websites of USA, EPO, JPO etc.
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PCTکشورهای عضو معاهده 
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PCTمراحل ثبت اختراع از طريق معاهده 
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PCTزبان های مورد تايید 

زبان های 
مورد تایید
PCT
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نمونه فرم تقاضای تشکیل پرونده
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مراحل ثبت اختراع
1. Preparation آماده سازی

– Invention Report شرح اختراع
– Patent Draft پیش نويس پتنت
– Application Forms Filling نامه پرکردن فرمهای تقاضا

2. Filing تشکیل پرونده
– Formal Examination بررسی شکلی
– Searching جستجو
– Publication انتشار
– Substantive Examination بررسی ماهوی

3. Granting اعطای پتنت

4. Maintenance نگهداری
– Monitoring رصد
– Renewal تمديد
– Enforcement اعمال حق
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آيین ثبت اختراع در دنیا
Filing مه ثبت تقاضانا

يا اظهارنامه

Formal Exam

بررسی شرايط شکلی

Prior Art Search

اعجستجوی سابقه اختر

Publication 

انتشار اظهارنامه

Substantive exam

بررسی ماهوی يا علمی

Opposition

(موردی)اعتراض 

Grant

عگواهینامه ثبت اخترا

1

2

3

4

5

7

6

1- Application No.

2- Publication No.

3- Patent No.
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مدارک ثبت اختراع در ايران

متن اختراع
ادعاها
خالصه اختراع
توصیف مشروح اختراع
نقشه های اختراع

 انمخترع/مخترعو کارت ملی شناسنامه فايل اسکن شده
 (برای اشخاص حقوقی)فايل اسکن شده آخرين روزنامه رسمی
 (وکیل)تقاضای ثبت اختراع
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هزينه های ثبت اختراع داخلی
 (اختیاری)هزينه وکیل

هزينه تشکیل پرونده
تومان10000اشخاص حقوقی / تومان 1000اشخاص حقیقی 

هزينه داوری و ارزيابی
(با توجه به آيین نامه مرجع داوری)هزار تومان 500تا 300متوسط بین 

هزينه آگهی روزنامه رسمی
(به حجم آگهی بستگی دارد)هزار تومان 100تا 70حدود 

 هزينه شارژ اختراع
(اردبه نوع شخصیت حقوقی  بستگی د)میلیون تومان 5هزار تا 500بین 



6/4/2016

موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس 49

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

هزينه تمديد اختراع ثبت شده
:اشخاص حقیقی( الف

هزار تومان10سال اول تا پنجم به ازای هرسال شارژ 
هزار تومان20سال ششم تا دهم به ازای هر سال شارژ 
هزار تومان30سال يازدهم تا پانزدهم به ازای هر سال 
هزار تومان٤0سال شانزدهم تا بیستم به ازای هر سال 

هزار تومان بايد 500سال مبلغ 20برای حفاظت از اختراع برای مدت 
.پرداخت شود

به عنوان مثال دانشگاه يا شرکت: اشخاص حقوقی( ب
برابر 10کلیه هزينه های ثبت اختراع برای شخصیت های حقوقی 

.شخصیت حقیقی است
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نحوه محاسبه هزينه تمديد سالیانه

درصد سهم دارد 25در اختراعی دانشگاه يا شرکتی 
:بنابراين هزينه ثبت اختراع برابر است با

هزارتومان25:بخش حقوقی
تومان500هزار و 7:بخش حقیقی

:جمع هزينه پرداختی برای ثبت اختراع يک سال
تومان500هزار و 32
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سال معتبر است؛ البته به شرط تمديد20پتنت 
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www.iripo.ssaa.ir
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www.iripo.ssaa.ir
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www.iripo.ssaa.ir
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شروعايراندراختراعثبتروند

استرداد تقاضانامه

تقاضانامه
یالکترونیک

(متقاضی) پذيرش اولیه
امک اطالع رسانی توسط پی)

(يا پست الکترونیکی
یبررسی شکل

اختراع

نقص

اخطار رفع 
نقص

بله

خیر
اخطار رد تفاضانامه

بررسی  علمی
(  تأيیده علمی)

کامل 

آگهی روزنامه
رسمی

گواهینامه ثبت
اختراع

احراز  شد

احراز  نشد

اخطار رد تفاضانامه

ماه3تا 2
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اختراع بايد در کجاها ثبت شود؟
جايی که شرکت فعالیت دارد

جايی که محصول تولید می شود

جايی که بازارهای عمده قرار دارند

جايی که بازارهای آينده وجود دارند

جايی که رقبا فعالیت دارند

جايی که ثبت اختراع قابل اعمال باشد
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آمار درخواست های ثبت اختراع در دنیا
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نمونه سند منتشر شده

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

ادامه سند
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انواع پتنت ها در اداره ثبت امريکا
Utility Patent( ايرانثبت اختراعات همان قانون)

8615118

Design Patent( ايرانطرح صنعتی همان قانون ثبت    )
D696485

Plant Patent( ايرانگونه گیاهی همان قانون ثبت            )
PP24116

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

اجزای فنی و حقوقی پتنت

PATENT 
SPECIFICATION

PUBLIC

INVENTOR

EXCLUSIVE
RIGHT

USEFUL ARTS

ادعاها

شرح اختراع

قسمت فنی

قسمت حقوقی
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 جدیدمحصول
فرایند جدید

A  +  B   C

D  +  E   C

انواع پتنت ها بر اساس ماهیت اختراع
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Iripo.ssaa.ir
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(نگارش نادرست)نمونه متن ادعانامه داخلی 
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(نگارش نادرست)نمونه متن ادعانامه داخلی 
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نحوه نگارش ادعانامه
اجزا و عناصر اختراعی-1
در اختراع شیمیايی، مواد اولیه ذکر شود  .
و در اختراعات مکانیکی قطعات و لوازم مورد استفاده آورده شود.

تکنیک ساخت-2
بصورت گام به گام فعالیتهای عملی صورت گرفته ذکر می شود.

کاربردها-3
کاربردهای بالفعل و بالقوه اختراع ذکر شود.

.در تدوين ادعانامه، به ادعاهای اصلی و فرعی توجه شود: تذکر
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نکات مهم در تدوين ادعانامه

بهکهاستمواردیازفهرستیشاملکه(Claims)ادعاها
نآتمايزوجهونظرمورداختراعجوهرهوقلبمخترع،اعتقاد

.استقبلیکارهایاز

:مهمنکات
تا حد امکان دامنه ادعاها بزرگ و گسترده نوشته میشود.
 حتماً ادعای اصلی مطرح شده بايد در دامنه ادعاها وجود

.داشته باشد
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USPTOفرمت تدوين ادعانامه برای 

I / We Claim:

1. A device for xxxxxx comprising aaaaaa, bbbbbb and cccccc 

wherein …………………..

2. A device as claimed in claim 1 wherein …………

3. A device as claimed in claim 1 or 2 wherein…….

4. A device as claimed in any of the preceeding claims wherein………

5. A device substantially as herein described with reference to the 

accompanying drawings.

Date: Signature:
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EPOدسته بندی ادعاها در سايت : نمونه
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(آيین نامه11ماده )تدوين ادعای اختراع 

واختراعماهیتبهتوجهباآن هاتعدادبودنمعقولـ1
آن ها؛ترتیبیشماره  گذاری

ورطبهونرودفراتراختراعتوصیفدرشدهافشاءاطالعاتازـ2
باشد؛شدهمدللواثباتتوصیفدرکامل

بیان،مثبتجمالتازاستفادهباراحمايتقابلفنیويژگی هایـ3
نمايد؛
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(آيین نامه11ماده )ادامه تدوين ادعای اختراع 

يانقشه هابهارجاعازاجتناب،غیرقابلموارددرجز-٤
تیعبارابردنکاربهازممکنحدتاوگرددامتناعتوصیف

درکههمان طور»يا«آمدتوصیفدرکههمان طور»مانند
شود؛خودداری«شدهدادهنشاننقشه ها

تهداشضرورتنقشهبهارجاعادعافهمبرایکهصورتیدرـ5
خصمشعالمتونقشهصفحهشمارهادعا،بیانازپسباشد،
گردد؛ذکرپرانتزداخلدرآنکننده

.نباشداختراعمزايایواجراشیوهبرمشتملـ6
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USPTOنگارش توصیف اختراع در 

 Field of the invention

Background of the invention

Summery of the invention

Detail of the invention
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(آيین نامه10ماده )تدوين توصیف اختراع 

؛به گونه ای که در اظهارنامه ذکر گرديده استعنوان اختراع ـ 1

ـ زمینه فنی اختراع مربوط؛2

ـ مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛3

ـ شـرح وضعـیت دانـش پیشـین و سابـقه آن٤

ـ ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و5
کافی و يکپارچه اختراع؛
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(آيین نامه10ماده )ادامه تدوين توصیف اختراع 

ـ توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود6

اعات ـ بیان واضح و دقیق مزايای اختراع ادعايی نسبت به اختر7
پیشین، 

ـ توضیح حداقل يک روش اجرايی برای به کارگیری اختراع؛8

ـ ذکر صريح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت 9
.اختراع گويای اين امر نباشد
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USPTOنمونه متن پتنت 
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USPTOنمونه نگارش ادعانامه پتنت 
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سواالت متداول
تفاوت محتوای مقاالت و محتوای پتنت ها چیست؟

در پتنت ها به دنبال چه چیزهايی هستید؟

نده آيا اطالعات قابل استناد هستند؟ آيا اطالعات گمراه کن
هستند؟

ی چرا با اجرای کامل يک پتنت ممکن است به محصول اصل
موردنظر نرسیم؟

آيا کپی برداری از اختراع ثبت شده منع قانونی دارد؟
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اهداف جستجوی پتنت
جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری
صرفه جويی در هزينه های پژوهش و تحقیقات
شروع حرکت از يک گام جلوتر
محل مناسب برای کشف ايده های پژوهشی
لیجستجوی پیشینه اختراع با هدف ثبت بین المل
امکان حل مشکالت موجود در صنعت
رصد فناوری و شناسايی صاحبان تکنولوژی
امکان کشف دانش فنی در قالب مهندسی معکوس
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ويژگی اطالعات پتنت ها
 ،کاربرد صنعتی داشتن
 ،امکان آشکارسازی توانايیهای عملی اختراع را داشتن
 ،قابل اجرا بودن
 ،شرح دقیق داشتن
 ،اطالعات متمرکز ارايه دادن
 ،ساختار واحد داشتن
 ،دسترسی آسان داشتن
 ،طبقه بندی استاندارد بین المللی داشتن
 ،امکان انجام جستجوها را داشتن
 ،مرجع بودن
گستردگی داشتن.
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گام های ضروری برای جستجوی پتنت مناسب

جستجوی
پتنت

انتخاب 
کلیدواژه ها

انتخاب بانک اطالعاتی 
جامع و قوی

تعیین استراتژی 
جستجو
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تعیین استراتژی جستجوی اختراعات( گام اول

 (قبل از پژوهش و تحقیق)بررسی وضعیت فناوری مورد نظر

 (قبل از پرداخت هزينه ثبت)بررسی پیشینه اختراع

 (قبل از سرمايه گذاری)بررسی اعتبارسنجی پتنت
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(مثال موردی)انتخاب کلید واژه ها ( گام دوم

تصفیه آب
Purification

الف

د

ب

ج

Flocculationهـ
انعقاد

Desalination
شیرين سازی

Aeration
هوادهی

Sedimentation
ترسیب

Disinfection
ضدعفونی کردن
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(nanoفاقد عبارت )کلمات کلیدی در مرتبط با نانو 

التین( های)معادل با واژه کلمات کلیدی
Ultra thin film اليه فوق نازک

Fullerene, C60, Buckyball فولرين

Quantum dot, Quantum wire, Quantum wall
یکوانتومی، سیم کوانتومنقطه 

و چاه کوانتومی

SWCNT, MWNT, MWCNT, CNT, SWNT کربنیلوله نانو 

Mesopore, Mesoporous مزوحفره

Zeolite زئولیت

Aerogel ائروژل

Dendrimer درخت سان
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جدول کلیدواژه های مورد استفاده

جایگاه جستجوکلمات کلیدی مورد استفادهعنوان بخش

فناوری نانو

(nano+ not (NaNO2 or NaNO3 or  nano?molar+ or 

nano?second+ or nano?gram+ or nano?puls+)) or (CNT? or 

MW?NT? or SW?NT?) or (meso?por+) or  (zeolite+) or 

(aerogel+) or (C?60) or (+fullerene?) or (buckyball?) or 

(ultra?thin?film?) or (quantum 2w dot?) or  (quantum 2w 

wire?) or (quantum 2w well+) or (+dendrimer+) or (+Clay+)

Ti, AB, Clms

,desal+Tiشیرین سازی AB, Clms

water?Ti, AB+آب
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انتخاب بانک اطالعاتی( گام سوم
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دسته بندی بانک های اطالعاتی پتنت ها
سطح ملي-1

USPTO.govاداره ثبت اختراعات امریکا : مثال

سطح منطقه ای-2
ep.espacenet.comاداره ثبت اختراعات اتحادیه اروپا : مثال

سطح بين المللي-3
WIPO.intبخش اختراعات سازمان جهاني مالکيت فکری : مثال

سطح جهاني-4
رایگان -4-1

FreePatentsOnline.comو پایگاه Googleسایت : مثال

حرفه ای-4-2
Orbit.comبانک اطالعاتي : مثال
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www.USPTO.gov
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www.USPTO.gov
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www.USPTO.gov
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www.ep.espacenet.com

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

www.ep.espacenet.com
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www.WIPO.int
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www.WIPO.int
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www.WIPO.int
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www.WIPO.int
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www.freepatentsonline.com
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www.freepatentsonline.com



6/4/2016

موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس 75

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

www.freepatentsonline.com
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www.freepatentsonline.com
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www.Orbit.com
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 Orbitمزيت و ويژگیهای بانک اطالعاتی 

اترين بانک اطالعات اختراعات بین المللی ثبت شده در دنیقوی

 کشور100میلیون سند اختراع از 70دسترسی به متن کامل بیش از

اتوجود ابزارهای مفید و منحصر به فرد برای جستجوی کارآمد اختراع

ر دنیاامکان آنالیز پتنت و شناسايی فعاالن و رقبای عرصه فناوری د

اتامکان جستجوی پیشرفته اختراعات خارجی با هدف ارزيابی اختراع

ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی مناسب به مشترکان پايگاه
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(1)استفاده از ابزار کوتاه سازی در جستجوی پتنت 
Nano-tube

Nanotube

Nano_tube

Nanotubes

Nano?tube+
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(1)استفاده از ابزار کوتاه سازی در جستجوی پتنت 

Polymerisation

Polymerization

Polymeri?ation
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(2)استفاده از ابزار کوتاه سازی در جستجوی پتنت 

Filtration  ?   ?   ?   ?. Nano       در دو جمله

Filtration  ?   ?   Nano ?.                در يک جمله

Filtration  s Nano

F
ها در زمینه یکسان واژه

تکنولوژی sodium F chlorine

S ها در یک جملهواژه selfclean+ S toilet?

P ها در یک پاراگرافواژه sodium P chlorine
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International Patent Classification (IPC)
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کدهای طبقه بندی  پتنت ها
Introduced in 1975 by WIPO as per Strasbourg 

Agreement

Updated after every five years

Currently Seventh Edition

Sections: 8 (A to H)
 classes: 120 

 subclasses:628 

 Approximately: 69,000 groups
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International Patent Classification (IPC)

www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html
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طبقه بندی اختراعات در ايران
نیازهای انسانی: بخش الف
کشاورزی : زير بخش
مواد غذايی ـ تنباکو: زيربخش
اقالم شخصی يا خانگی: زيربخش
سالمتی و بهداشت، سرگرمی و تفريحات: زيربخش

انجام عملیات مختلف؛ حمل ونقل و ترابری: بخش ب
جداسازی، مخلوط کردن: زيربخش
عملیات مختلف شکل دادن: زيربخش
چاپ ونشر: زيربخش
حمل ونقل، ترابری: زيربخش
فناوری ساختارهای ذره بینی، نانو فناوری: زيربخش

شیمی ـ متالورژی : بخش ج
شیمی: زيربخش
متالورژی  :زيربخش

http://www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html


6/4/2016

موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس 83

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

ادامه طبقه بندی اختراعات
منسوجات، کاغذ: بخش د

وندمنسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف که به صورت ديگری ارائه نمی ش: زيربخش
کاغذ: زيربخش
ساختمان ها و بناهای ثابت: بخش هـ 

ساختمان: زيربخش
حفاری زمین و صخره، استخراج معدن : زيربخش

جار مهندسی مکانیک، روشنايی، گرمايش و اسلحه ها و انف: بخش و
انواع موتور يا پمپ: زيربخش
مهندسی به مفهوم عام آن: زيربخش
روشنايی، گرمايش: زيربخش
انواع اسلحه، انفجار: زيربخش

فیزيک : بخش ز
اندازه گیریوسايل: زيربخش
صنعت هسته ای: زيربخش

برق : بخش ح
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کدهای طبقه بندی اختراعات
 انجام شد که 1975نظام طبقه بندی اختراعات از سال

کد طبقه بندی . سری ویرایش شده است7تاکنون 
:اختراعات با عنوان های زیر تعریف مي شود

A 02 J 1/00
class Subclass group SubgroupSection
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تقسیم بندی در کد طبقه بندی تکنولوژی 

بخش کلی8

کالس تکنولوژی120

زيرکالس628

گروه تکنولوژی69000

هزاران زيرگروه تکنولوژی

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

(Cبخش )کالس شیمی
کد طبقه بندیکالس های تکنولوژی

C01شیمی معدنی

C02تصفیه آب، پساب، فاضالب و گنداب

C03شیشه و پشم سربار

C04سیمان، بتن، سنگ مصنوعی، سرامیک و نسوز

C05کود شیمیايی و ساخت آن

C06مواد منفجره و کبريت

C07آلیشیمی

C08ترکیبات آلی ماکرومولکول و فرآوری آن

C09رنگ، جال، رزين طبیعی، چسب و افزودنی ها

C10نفت، گاز، صنعت کک، سوخت، روانکارها و پت

C11شويندهچرب، مواد اسیدهای ها، روغن گیاهی و حیوانی، چربی

C12ژنتیکمهندسی بیوشیمی، سرکه، میکروبیولوژی و 

C13صنعت شکر

C14پوست، پوست خام گاوی، پوست پشم دار، چرم
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تصفیه آب شیمی 

کد طبقه بندیزيرکالس های تکنولوژی
C02F 1/00یايیفیزيکی و شیمهای روشتصفیه بوسیله 

C02F 3/00گندابتصفیه بیولوژيک آب، پساب، فاضالب و

آب، عوامل جداکننده و ممانعت سازی نرم
C02F 5/00کننده

C02F 7/00هوادهی آب

C02F 9/00آبای مرحلهتصفیه چند 

C02F 11/00تصفیه لجن و وسايل مرتبط
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يکی روش شیمیايی و فیزتصفیه آب شیمی 

تکنولوژیکد طبقهتکنولوژیگروه های 
C02F 1/02حرارت دادنبوسیله 

C02F 1/22بوسیله فريز کردن
C02F 1/24بوسیله شناورسازی

UVC02F 1/30بوسیله پرتودهی 
C02F 1/34با ارتعاشات مکانیکی

C02F 1/38جداسازی گريز از مرکز
C02F 1/42بوسیله تبادل يونی

C02F 1/44اسمز يا اسمز معکوسديالیز،

C02F 1/46روشهای الکتروشیمیايی
C02F 1/70کردنبوسیله احیا 
C02Fهاساير روش 1/??
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نظام کد طبقه بندی در يک نگاه
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C02F 1/44= انجام جستجو در طبقه تکنولوژی 

http://web2.wipo.int/ipcpub/
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سند21973= تعداد نتايج جستجو 
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طبقه بندی اختراعات در امريکانظام
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977/847اصالح سطحی نانو : مثال
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تعريف تحلیل پتنت و سطوح آن

رقابتی

استراتژیک

حقوقی

فنی

تحلیل پتنت

سطوح و ابعاد

موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس

استفاده از اطالعات اختراعات ثبت شده در پیشبرد برنامه ها، کمک به فرايند 
. تصمیم سازی و آگاهی از جديدترين مباحث درحوزه خاص فناوری است
.به عبارت ديگر تحلیل پتنت يک میانبری برای توسعه فناوری می باشد
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اهداف تحلیل پتنت
فعالیت های علمی و فنی

روند فناوری
روند بازار

توانمندی فنی يک شرکت
تحلیل توان مندی های فنی رقبا

تغییرات رقبا
پتانسیل نواوری يک شرکت

رقباحق اختراع دست يابی به استراتژی 
فهمیدن عالئق تحقیقاتی رقبا

ودمسیر حرکت سازمان ها، شرکت ها و غیره به خوبی آشکار می ش
د، شناسايی شرکت های رقیب، شرکت های موفق، محصوالت جدي

فناوری های نوين و غیره

 Nanotechnology Patents (1976-2004)
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مخاطبان اصلی تحلیل پتنت

مخاطب شناسی
موضوع

تحلیل پتنت

صنایع 
و شرکت ها

خصوصی

سیاستگذاران
و مدیران

محققان
دانشگاهیان
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اهداف تحلیل پتنت
 (کاهش هزينه های پژوهشی)اجتناب از دوباره کاری ،
 ،انجام پژوهش از يک سطح دانش باالتر
 (شکل گیری ايده های نو)استفاده از راه حل جديد ،
 ،توجه به جنبه های محافظت از اختراع
 آگاهی از روندهای فنی و تجاری فناوری در ديگر کشورها
 ،تعیین زمینه های مطمئن برای سرمايه گذاری
 شناسايی اختراعات آزمايش شده به عنوان رويدادهای

.جديد
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مثالهايی از هزينه عدم انجام تحلیل پتنت
متوسطوکوچکشرکتهایدهدمینشاناروپاپتنتدفترمطالعه1.

انامککه)تکراریتحقیقاتانجامبابتدالرمیلیارد20ساالنهاروپايی
یمهدربه(استبودهفراهمپتنتاطالعاتطريقازآنهابهدسترسی

.دهند

شرکتهایمجموعهزيرازPolaroidشرکتمیاندعویيکجرياندر2.
SONYشرکتوKodakانجامیدطولبه1990تا1970سالازکه
شرکتتوسطشدهثبتپتنت7نقضبدلیلKodakشرکت

Polaroidترتیببدينوگرديددالرمیلیارد3بربالغخسارتیمتحمل
ریفکمالکیتحقوقیمباحثتاريخدرهانمونهترينپرهزينهازيکی
.خوردرقم
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گام های عملیاتی برای انجام تحلیل پتنت

تحلیل
پتنت

انتخاب 
کلیدواژه ها

انتخاب بانک اطالعاتی 
جامع و قوی

پردازش اطالعات
و تحلیل پتنت
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فرايندهای شیرين سازی آب

روش های تقطیر

تراکم بخار•
ایتبخير ناگهاني چند مرحله•
تقطير چند مرحله ای•

فرایندهای 
شیرین سازی آب

روش های غشایی

اسمز معکوس•
الکترودیاليز•
نانوفيلتراسيون•
اولترافيلتراسيون•
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(  1)پردازش اطالعات پتنت ها 
شده در سراسر دنیا در حوزه فناوری وضعیت کلی اختراعات ثبت
 شناسايی کشورهای پیشرو در فناوری
 شناسايی سازمانهای متخصص در زمینه فناوری
اوریشناسايی کشورهای دارای بازار پرکشش برای سرمايه گذاری در فن
شناسايی مخترعان و دانشمندان برتر در سطح دنیا در فناوری
 شناسايی بازارهای محافظت شده بوسیله رقبا در حوزه فناوری
 (بر اساس آمار اختراعات ثبت شده)ترسیم چرخه عمر فناوری
یمشخص نمودن سال ورود هريک از بازيگران به عرصه رقابت در فناور
 شناسايی و رصد اختراعات قدرتمند در حوزه فناوری
اوری بررسی شتاب ثبت اختراعات در کشورهای با بازارهای پرکشش فن
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(  ادامه)پردازش اطالعات پتنت ها 

 بررسی شتاب ثبت اختراعات در کشورهای صاحب فناوری
مشخص نمودن عالقه و پیشنه فناوری در صاحبان فناوری
شناسايی حوزه های فناوری دارای بازار پرکشش در آينده
ری تعیین زمینه های فنی دارای پتانسیل بازار در حوزه فناو
 شناسايی بازيگران جديد در حوزه فناوری
ری يافتن کانالهای ارتباطی با شرکت های برتر در حوزه فناو
 شناسايی فناوريهای جديد جايگزين برای فناوری
ترجمه، بررسی و تحلیل دامنه اداعای اختراعات ثبت شده
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وروند ثبت اختراع در دنیا در حوزه شیرين سازی آب با فناوری نان
2011می 25تعداد اختراعات به ثبت رسیده در دنیا تا تاريخ 

مورد573
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شناسايی اختراعات قدرتمند بر اساس میزان ارجاعات

تعداد ارجاع عنوان رديف

11
A salt water desalination process using ion selective membranes 

فرايند شیرين سازی آب شور با استفاده از غشاهای يون گزين1

10

Process for desalination of sea water. Having increased 

product yield and quality 2

فرايندی برای شیرين سازی آب دريا با بازده و کیفیت خروجی باال

4
Method for desalination seawater 

3
روشی برای شیرين سازی آب دريا

3
Method for the production of sodium chloride from seawater

4
روشی برای تولید سديم کلرايد از آب دريا

3
Nanofiltartion sea water desalination process 

5
فرايند شیرين سازی نانوفیلتراسیون آب دريا
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پرطرفدار(IPC)المللی بندی بینشناسايی کدهای طبقه
تعداد اختراعات 

ثبت شده در طبقه
IPCطبقه موضوع  IPC کد بندی طبقه 

13٤ Treatment of water, waste water, or sewage, by dialysis, osmosis or 

reverse osmosis;

C02F-001/44

.تصفیه آب، فاضالب يا پسآب، بوسیله ديالیز، اسمز يا اسمز معکوس

82 Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. 

dialysis, osmosis, ultra-filtration, Reverse osmosis;

B01D-061/02

فرايندهای جداسازی با استفاده از غشاهای نیمه تراوا همچون ديالیز، اسمز، 
.اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس

٤7 Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated, 

Seawater, e.g. for desalination;

C02F-103/08

ماهیت آب، فاضالب، پسآب يا لجن که بايد تصفیه شود، آب دريا برای مثال جهت 
شیرين سازی

٤0 Treatment of water, waste water, or sewage, by ion-exchange; C02F-001/42

.تصفیه آب، فاضالب يا پسآب بوسیله مبادله يون
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پتنتشناسايی فعالیت تخصصی توسط صاحبان
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خترعانشناسايی فعالیت تخصصی توسط محققان و م
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ساير اطالعات تحلیلی مستخرج از نرم افزار
تعداد اختراعات ثبت شده بر حسب سال
نسبت پتنت های معتبر و غیر معتبر
توزیع جغرافیایی اختراعات ثبت شده
دسته بندی کاربردهای فناوری
بررسی پیشرفتها در زیرشاخه های فناوری
گراف ارجاعات به صاحبان فناوری
گراف مطالعات حوزه های زیرشاخه ها
بررسی همکاریهای مشترک بین شرکتها
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Orbitبرخی مشترکان و استفاده کنندگان پايگاه
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مديريت مالکیت فکری

شناسايی دارايی های فکری شرکت يا سازمان: رکن اول

حفاظت و صیانت از دارايی های فکری شرکت يا : رکن دوم
سازمان

بهره برداری تجاری از دارايی های فکری: رکن سوم
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های فکریتجاری سازی دستاورد نهايی مديريت دارايی
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ارتباط مالکیت فکری و کسب و کار
هتوسعبرایتواندمیکهاستچتریعنوانبهفکریمالکیت

نیتامباکارآفرينفردتاکندمحافظتآنازجديد،کاروکسب
نمايدثروتخلقآنازونمايدتجاریراخودطرحبتواندخاطر

تجاری سازی

حفاظت

ایده
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روش های تجاری سازی اختراعات

(ذارتاسیس شرکت يا مشارکت با سرمايه گ)استفاده مستقیم مالک •

Assignmentفروش کامل امتیاز ثبت اختراع            •

     Licensingاعطای امتیاز بهره برداری                     •

رويالتی•

تعيين راهبرد 
تجاری سازی

ليسانس دهي
تشکيل شرکت 

دانش بنيان
فروش حقوق 
نتيجه تحقيق

ليسانس دهي به شرکت های 
موجود

ليسانس دهي به شرکت های تازه 
تاسيس

 www.Iranpatent.irموسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                     

قراردادهای لیسانس فناوری
بصورتالبته.استسازیتجاریهایشیوهازيکیدهی،لیسانس

.فناوریمتقاضیهایشرکتياشرکتیبهفناوریدادناجاره

انواع قراردادهای لیسانس:
(Exclusive)انحصاری حتی مالک •
(Sole)به غیر از مالک انحصاری•
(Non-Exclusive)غیر انحصاری •

ابعاد قراردادهای لیسانس:
مدت•
جغرافیا•
تعداد•
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1.Idea
2.Market Analysis

3.Research/
Validation

4.Intellectual Property/
Protection

5.Business Planning

6.Prototype/
Design Beta Testing

7.Marketing Plan

8.Launch

Commercialization 

Process

فرايند  تجاری سازی در يک نگاه
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آغازنمونه اولیهمعرفی به بازاررشدتوسعهبلوغ

مراحل رشد ايده و منابع مالی آن
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سیر خلق فناوری

تحقیقات آزمایشگاهی ....بهینه سازی، افزایش  مقیاس و 

سازی  و بازار یابیتجاریحفاظت و افشا

توسعه بازارها
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تحقیقات آزمایشگاهی ....بهینه سازی، افزایش  مقیاس و 

سازی  و بازار یابیتجاریحفاظت و افشا

توسعه بازارها

دانشگاه و مراکز پژوهشی

TLO and  IC

شرکتهای  تشکیل شده

سیر خلق فناوری
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MITدانشگاه TLOمرکز 

فرایند ده مرحله ای انتقال تکنولوژی در این مرکز

تحقیقات( 1 افشای اولیه اختراعات( 2 افشای کامل اختراعات( 3

بازاريابی( 6 حفاظت( 5 ارزشیابی و اظهار نظر( ٤

ايجاد کسب و کار( 7 اعطای حق امتیاز( 8 تجاری سازی( 9

سوددهی( 10
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Spin-offهای انشعابی تاسیس شرکت
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دانشگاه کارآفرين
At the end of 2006, there were 25,600 active 

companies founded by living MIT people 
(students, alums, and faculties), employing 
3.3 million people and generating annual 
world revenues of nearly $2 trillion. This 
group of companies, if its own nation, would 
be the 11th-largest economy in the world.

Approximately 150 new MIT-related 
companies are founded each year.
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دانشگاه کارآفرين
A sample of companies founded by MIT alums and

faculty:

Intel, Genentech, Bose, 3Com, Texas Instruments,
IDG, Analog Devices,Teradyne, Hewlett-Packard,
Gilette (1901), Campbell’s Soup (1900), Akamai,
Rockwell, DEC, AMP, Infoseek, Arthur D. Little,
Inc. (1886), Stone and Webster (1889)
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جايگاه مالکیت فکری در شرکت ها
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چارت سازمانی شرکت نی پون ژاپن
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مبحث پايانی
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نهادهای متولی ثبت در کشور: دسته اول
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور–اداره کل مالکیت صنعتی ( 1

ثبت اختراع، عالمت تجاری، طرحهای صنعتی، نشان جغرافیايی

www.iripo.ssaa.ir

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی–اداره کل حقوقی و مالکیت معنوی ( 2
ثبت کلیه آثار ادبی و هنری

mho.farhang.gov.ir

وزارت جهاد کشاورزی–موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ( 3
ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

www.spcri.ir
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نهادهای حامی ثبت اختراع خارجی: دسته دوم
رياست جمهوری–صندوق حمايت از پژوهشگران کشور ( 1

از ثبت اختراع خارجی بعد از ممیزی طرح% 50حمايت 
حمايت و پشتیبانی از تجاری سازی اختراعات

insf.gov.ir

وریمعاونت علمی رياست جمه–ستاد ويژه توسعه فناوری نانو ( 2
از اختراعات نانويی در خارج از کشور% 90حمايت 
از تحلیل پتنت در حوزه نانو برای شرکت های متقاضی% 90حمايت 
ی از شرکتهای نانويی برای ثبت عالمت تجاری و طرح صنعت% 70حمايت 

www.nano.ir

www.patentOffice.ir
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نهادهای تخصصی تجاری سازی: دسته سوم
سازمان بورس اوراق بهادر-بازار دارايی های فکری( 1

ارايه طرح ها و اختراعات ثبت شده برای عرضه به سرمايه گذاران
www.ifb.ir

صندوق های خطرپذير( 2
مامشارکت در تاسیس شرکت جديد؛ سرمايه از صندوق و فکر و ايده از ش

صندوق مالی توسعه تکنولوژی•
موسسه توسعه فناوری نخبگان•
صندوق مالی فناوريهای نوين•
صندوق توسعه صادرات شريف•
شرکت سامان سرمايه نانو•
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ساير نهادهای مرتبط: دسته چهارم
زيرنظر نهاد رياست جمهوری–بنیاد ملی نخبگان ( 1
ارزيابی میزان نوآوری اختراعات و بررسی کاربردی بودن و امکان تجاری سازی آن
 (به بعد82ثبت شده از سال )حمايت از اختراعات برگزيده
شناسايی نخبگان و اعطای تسهیالت به مالی به آنها
 (فعالیت در پروژه های تحقیقاتی)امکان استفاده از تسهیالت سربازی

www.bmn.ir

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران( 2
همکار بنیاد ملی نخبگان در ارزيابی علمی اختراع

يکی از مراجع يازده گانه ارزيابی اختراع

www.irost.org

LOGO

info@IranPatent.ir

elmkhah@gmail.com

52-88019550-021

mailto:info@IranPatent.ir
mailto:elmkhah@gmail.com

