اختراع چیست؟

در مقوله قانون ثبت اختراع ،اختراع به طور کلی بهه منیهی راح ه
ممکن است بهه
جدید و نوآورانه برای یک مشک فیی است  .این راح
ایجاد دستگاح ،محصول ،روش یا فرآیید کامالً جدیهد مربهوب با هد یها
ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیید هیاخته هدح ای با هد.
هود اسهت ب هور کلهی اختهراع
ً پیدا کردن چیزی که در طبینت موجه
صرفا
محسوب نمی ود؛ مقدار میاسب ابتکار انسانی ،خالقیت و گام اختراعهی
باید وجود دا ته با د .ضمن اییکه اکثر اختراعات اکیون نتیجه تهالش
های قاب مال ظه و سرمایه گذاری بلید مدت در تحقیق و توسنه هسهتید
بسیاری از پیشرفت های فیی سهادح و ارزان کهه ارزش بهازاری زیهادی
دارند ،درآمد و سودهای سر ار نصیب مخترعین آنهها یها هرکتها مهی
کید.
چرا باید اختراعات خود را ثبت کنیم؟

چرخه های کوتاح مدت محصول و رقابت روزافزون فشار زیادی بهر هرکت
ها وارد می کیید تا نوآور با ید و یا به نهوآوری سهایر هرکت هها
دسترسی پیدا کیید تا در بازارهای صادراتی و داخلی رقابهت کییهد و
به این رقابت ادامه دهید .قوق انحصاری که از ثبت اختراع بدست می
آید برای رکت های نوآور به میظور کوفا هدن در یهک محهیط چهال
برانگیز ،پرخ ر و پویا ممکن است عیصری یاتی با ید .دال ی کلیهدی
برای ثبت اختراع موارد زیر را در برمی گیرند:
 موقنیت قدرتمید در بازار و امتیازهای رقابتی
 سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه
 درآمد مضاعف از مح تفویض اجازح بهرح برداری و انتقال
اختراع
 دسترسی به فیاوری از طریق لیسانس دوجانبه
 دسترسی به بازارهای جدید
 خ ر کمتر ق نقض
 توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری میابع مالی با
نرخ منقول بهرح
 ابزاری قدرتمید برای اقدام قانونی علیه تقلید کییدگان و سوء
استفادح کییدگان
 وجهه مثبت رکت ما
برای حمایت از محصوالت شما چه ابزار قانونی دیگری وجود دارد؟

این راهیما بر اختراعات متمرکز است  .با این ال  ،بسته به محصول
هوی دیگهری ههو وجهود دا هته
مورد نظر  ،ممکن است قوق مالکیت منیه
با ید که برای مایت ویژگی های مختلف یک محصهول نوآورا نه میاسهب
با ید ؛ این قوق ام موارد زیر هستید:
 مدل های مصرفی ( که همچیین به اختراع های کوتاح مدت،
اختراعات کوچک یا اختراع های نوآورانه منروف هستید)
 اسرار تجاری
 طرح های صینتی
 عالئو تجاری
 کپی رایت و قوق مرتبط
 گونه های جدید گیاهی :برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص مایت
از گونه های جدید گیاهی به  www.upov.intمراجنه نمایید.
 طرح چیدمان (یا توپوگرافی) مدارهای یکپارچه
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟

براي ثبت اختراع باید به ادارح ك
آدرس اییترنتی  ،www.ssaa.irمراجنه

ثبت
ود.

ركتها و مالكیت صینتي به

آیا به جز تهران ثبت اختراع در جای دیگری صورت میگیرد؟

خیر ،در ال اضر ثبت اختراع فقط در تهران و در ادارح ك ثبت
ركتها و مالكیت صینتي انجام ميگیرد .
چه نوع اختراعاتی قابل ثبتاند؟

رایط زیر را دارا با د:
اختراعاتي قاب ثبتاند كه داق
هر اختراع می بایست نسبت به نمونه های مشابه و موجود ،

دارای مشخصه نو و جدیدی با د به طوری که مشخصه آن در
خصوصیات فیی نمونه های قب وجود ندا ته با د.
اختراع باید قابلیت تولید و استفادح را دارا با د  .بر این

اساس ،کشفیات ،نظریه ها ،روش های ریاضی و تجاری ،منالجه
بیماری و مواردی از این قبی قاب ثبت نیستید.
اختراع باید دارای گام ابتکاری با د ،به عبارتی باید

خصوصیات فیی نمونه های رایج را ارتقاء دهد و برای این میظور
های موجود مزیت و
پیشیهادی آن نسبت به سایر راح
راح
برتری دا ته با د .
چه نوع اختراعاتی از حیطه حمایت از اختراع خارج خواهند بود؟

موارد زیر از ی ه مایت از اختراع خارجاند :
 )1كشفیات ،نظریههاي علمي و رو ها ریاضي
 )2طر ها و قواعد یا رو هاي انجام كار تجارت و آنچه براي
ً فكري یا بازي كردن ميبا ید.
فنالیتهاي صرفا
روش منالجه بدن انسان یا یوان از طریق درمان یا جرا ي
)3
و همچیین رو هاي تشخیص بیماریها كه روي بدن انسان یا
یوان انجام ميگیرند .
سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است؟

سیستو ثبت اختراع در كشور ما ،سیستو اعالمي است .بر اساس این
سیستو ،ثبت اختراع طبق ادعاي مخترع صورت ميگیرد .ینیي ادعاي
مخترع مقرون به صحت تلقي دح و به رب عدم سابقه ثبت ،ادعاي مخترع
(با رعایت اییكه اختراع در ی ه مایت ثبت قرار دارد یا خیر /بید
 4پرس و پاسخ) به ثبت ميرسد .
اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟

در قوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضاي مخترع  5یا
ً در ورقه
 11یا  15و یا میتهي به  21سال خواهد بود كه باید صرا تا
ثبت اختراع قید ود .
در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام میگیرد؟





در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهي تهیه
دح و جهت درج در روزنامه رسمي كشور تحوی متقاضي یا وكی
او ميگردد .پس از درج در روزنامه رسمي یك نسخه از روزنامه
به ادارح مالكیت صینتي ارائه و گواهییامه ثبت اختراع توسط
دح و یك نسخه از توصیف ،ادعا و نقشه
ادارح مزبور كام
اختراع ضمیمه و قی انكشي دح با امضاء مدیر ك و ممهور به
مهر ادارح ك ثبت ركتها و مالكیت صینتي تسلیو متقاضي یا
وكی قانوني او مي ود .
ً
در صورت رد اختراع ،كتبا (برگ اخ ار اداري) به متقاضي یا
وكی قانوني او ابالغ ميگردد .در این صورت متقاضي یا وكی
قانوني او ميتواند ،ظرف  11روز از تاریخ ابالغ رد اظهارنامه
ثبت
كایت از تصمیو ادارح ك
نسبت به تقدیو دادخواست و
ركتها و مالكیت صینتي به مراجع ذیصالح قضایي مستقر در تهران
اقدام نماید .چیانچه در مدت  11روز از تاریخ ابالغ تصمیو

ادارح مالكیت صینتي نسبت به تقدیو دادخواست اقدام نشود ،دیگر
ادعا در مراجع ذیصالح قضایي مسموع نخواهد بود .
ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست؟

میظور از ارزیابي و تأیید علمي اختراع جسهتجو و بررسهي علمهي سهید
اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفادح از تجارب علمي ،مشهاورحها
و بانكهاي اطالعاتي داخلي و خارجي است و طبهق قهانون ایهن ارزیهابي
هي،
هز علمه
هق مراكه
هاوري و از طریه
هات و فیه
هوم ،تحقیقه
هط وزارت عله
توسه
تحقیقاتي كشور صورت ميگیرد .

دفاعیه چیست؟

در روز دفاعیه مسؤلین ذیربط با دیدن برگ اظهار نامه پروندح مربوطه
را از بایگانی خارج نمودح و به کار یاس ذیربط تحوی مهی نماییهد .
پس از م النهه پرونهدح توسهط کار هیاس ،و توضهیحات مختهرع چیانچهه
کار یاس با دالی مخترع و مستیدات کتابچه و نقشه ها قهانع گهردد و
کاربرد محصول را به عیوان اختراع ارزیابی نماید نیمی از کار مخترع
به انجام رسیدح است و محصول او به عیوان اختراع پذیرفته دح اسهت.
اما این پایان کار نیست ،زیرا ممکن است کسی قبال نمونه این اختهراع
را انجام دادح و به نام خهود بهه ثبهت رسهاندح با هد  .بهرای همهین
کار یاس اقدام به جستجوی موضوع می نماید و با رؤیت نقشه های اسکن
دح اختراعاتی که به اختهراع جدیهد هبیه هسهتید ،بهرای ت بیهق از
بایگانی خارج می نماید چیانچه اختراعات مشابه ساختار متفهاوتی بها
دفاع با موفقیت بهه پایهان رسهیدح
اختراع جدید دا ته با ید ،مرا
است  .در غیر این صورت از یز انتفاع سهاقط اسهت و پرونهدح بهدون
نتیجه برای مدعی  ،به بایگانی میتق می ود .
آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع اجباری است؟

خیر ،اختیاري است .تقاضا براي ارزیابي و تأیید علمهي اختهراع ههو
ميتواند از طریق خص متقاضي و هو از طریق ادارح ك ثبت هركتها و
مالكیت صینتي صورت گیرد .
آگاهی ثبت اختراع چیست؟

چیانچه محصول اختراع دح ،دفاعیه خود را با موفقیت پشت سر گهذارد
پروندح اختراع به قسمت اداری ارجاع می ود و مشخصات مخترع ،عیوان
اختراع او ،آدرس و  ....طی مارح جدیدی ،بنیوان مارح ثبت اختهراع در
دفتر ثبت اسیاد ادارح وارد می ود  .سپس مخترع می بایست یهک نسهخه
فرم گواهییامه ثبت اختراع ( بهه ارزش  ) 011لاير دریافهت و عهالوح بهر
تهیه  2برگ کپی از روی آن مبلغ  51111لاير به عیوان هزییهه ههای ثبهت
اختراع به ساب ادارح واریز ،و فی آن را تسلیو نماید .آنگاح فرم
آگهی ثبت اختراع برای چاپ در روزنامه رسمی کشور صادر و بهه مختهرع
تحوی می گردد .مخترع فرم مذکور را به نماییدگی دفتر روزنامه رسمی
(مستقر در طبقه همکف ادارح ) تحوی دادح و عالوح بر پرداخهت هزییهه
های پستی  ،مبلغ  43511لاير بابت هزییه چاپ آگهی  ،به سهاب روزنامهه
رسمی واریز می نماید  .از سوی نماییدگی روزنامه مارح ردیهف ثبهت
ً  15روز
آگهی اختراع به مخترع دادح می ود تا هیگام مراجنه ( هدودا
بند ) سه نسخه از صفحه ای که آگهی اختراع در آن به چاپ رسیدح اسهت
ود  .هیگام تحوی روزنامه مخترع مهی بایسهت تمهام
به مخترع تحوی
موارد چاپ دح در روزنامه را م ا لنه نمودح و در صورت اختالف مهورد
را در ادارح مالکیت های صینتی به اطالع مسئول مربوطه برساند .

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟

براي ارزیابي و تأیید علمي اختراع ميتوان به مراجع می قه ای
مالکیت فکری که  11مرجع در داخ کشور می با د و پارک علو و
فیاوری کرمانشاح یکی از این مراجع است مراجنه کرد.

برای درخواست حمایت از تكمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا میتوان مراجعه کرد؟

ً به ”مراكز
براي درخواست مایت از تكمی اختراع ميتوان مستقیما
ً به ”پاركهاي فیاوري“
ر د“ و براي تجاري كردن اختراع مستقیما
مراجنه كرد .عالوح بر موارد فوق ،كلیه مراجع می قهاي و ادارح ك
امور نوآوران و ارز یابي فیاوري آمادح راهیمایي و منرفي متقاضیان
به مراكز ر د و پاركهاي فیاوري و دیگر نهادها و سازمانهاي مایت
كییدح از نوآوران ،هستید .نشاني ،تلفن و نمابر كلیه مراكز ر د و
پاركهاي فیاوري را ميتوان از ادارح ك امور نوآوران و ارز یابي
فیاوري دریافت كرد .

آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت میگیرد؟

بله ،مخترعییي كه اختراعات آنها واجد رایط زیر با ید ميتوانید از
مایت مالي ثبت در خارج از كشور به میزان  51درصد ك هزییه
ثبت
كشور (ادارح ك
وند )1 .اختراع آنها در داخ
برخوردار
ركتها و مالكیت صینتي) به ثبت رسیدح با د )2 .ارزیابي و تأیید
علمي از وزارت علوم ،تحقیقات و فیاوري (از طریق ادارح ك امور
نوآوران و ارز یابي فیاوري و یا مراجع می قهاي ) دریافت كردح
با ید )3 .وكی قانوني خود را انتخاب و منرفي كردح با ید)4 .
براي اختراع خود طرح كسب و كار ) (Business planتهیه كردح با ید)5 .
فرمهاي مربوب به  WPISرا تكمی كردح با د )0 .مجوز مایت مالي را
از ”كمیته تخصصي ثبت اختراعات در خارج“ كسب كردح با ید .براي
آگاهي بیشتر از نحوح ثبت اختراعات در خارج از كشور و برخورداري
از مایت مالي ،به دستورالنم تهیه دح در این زمییه در ادارح ك
امور نوآوران و ارز یابي فیاوري مراجنه ود .

