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 مقدمه

گذار، از سال جمهوری و یک نهاد سیاستعنوان واحد همکار معاونت علمی و فناوری ریاستبه "ایران پتنت کانون"

صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. وظیفه این کانون، حمایت از تقاضاهای ثبت اختراع در معاهده به ۱۳۹۴

شده است. در های ثبتیسازی محصوالت تولیدی بر پایۀ فناورو کشور آمریکا، با هدف تجاری PCT همکاری

های باالی آن، کانون پتنت ایران با استفاده از های ثبت اختراع خارجی و هزینههمین مسیر، با توجه به پیچیدگی

 .پردازدرود، به بررسی تقاضاهای ارسال شده میهایی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی به کار میروش

عنوان در بررسی اختراعات، از هیچدن اطالعات ارسالی، کانون پتنت ایران بهبدیهی است با توجه به محرمانه بو

ها، نهادهای علمی و پژوهشی و ... استفاده نخواهد نمود و این امر توسط متخصصانی که با کانون قرارداد دانشگاه

 .شوداند؛ انجام میهای الزم را دریافت نمودهعدم افشا بسته و آموزش
 

 ارسالی هایدرخواست هایویژگی و تعاریف: ۱ ماده

 حمایت مورد موضوعات- ۱-۱

 :موضوعات قابل حمایت عبارتند از

 شوند؛موضوعاتی که از نظر قانون ثبت اختراع قابل ثبت محسوب می 

 تری داشته اربرد گستردهموضوعاتی که محدود به جغرافیای ایران و یا یک منطقۀ جغرافیایی خاص نبوده و ک

ها های کشت زعفران تنها در ایران و نقاط محدودی از جهان که زعفران در آنعنوان مثال: دستگاهبه) باشند

 ؛(.شود، کاربرد دارندکشت می

 گیرند که البته پس از مطالعه موضوع درخواست، افزاری مورد حمایت قرار میهای نرمدر شرایط خاص، حوزه

های جدید پیچیده انتقال داده، موارد مربوط طور کلی پروتکلدم بررسی آن اعالم خواهد شد؛ اما بهبررسی یا ع

 .به معماری سیستم و کدنویسی، شامل حمایت نخواهند شد

افزار تنها در کشورهای معدودی قابل ثبت است، از این روی تنها در صورتی که اختراعات در حوزۀ نرم :۱ تبصره

ها دهندهها و شتابآپهایی که قصد حضور در بازار را دارند و یا توسط استارتوزه از طریق شرکتتقاضاهای این ح

 .ارسال شوند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 .شوندسازی باشد، حمایت میها شبیههایی که خروجی آن، پروندهدر شرایط خاص -

 های مکانیک، مهندسی شیمی، هوافضا ومثل رشته )سازی استها شبیههایی که خروجی آنپرونده :2 تبصره

ها شوند که هزینه جستجوی نوآوری اختراع پرداخته شده و یا از طریق شرکتتنها در صورتی بررسی می (...

های ها را تأیید نموده باشند )کانون کمیتههای مورد قبول کانون، آنارسال شده باشند و یا کمیته تخصصی دانشگاه

 .نماید(به مخترع/مخترعان معرفی میتخصصی را 
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هایی که قابل ساخت طرح )های انتزاعی، طرح )Business Methods(وکارهای کسبحوزۀ روش 3 :تبصره

 .هایی که در مرحله طراحی مفهومی هستند، مشمول حمایت این کانون نخواهند بودو طرح (نیستند

 

  تقدم حق رعایت -۱-۲

 :نمایدموارد زیر ناقض حق تقدم بوده و کانون پتنت ایران از آن حمایت نمی

ها بیش هایی که قبالً در اداره ثبت اختراع ایران تأیید و منتشر شده و از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی آنتقاضانامه -

 .گیرداز یک سال گذشته باشد مورد حمایت قرار نمی

هایی که قبالً در اداره ثبت اختراع ایران تأیید بودن فرایند بررسی، در مورد تقاضانامه بربا عنایت به زمان :۴ تبصره

ماه )و البته کمتر از یک سال( گذشته باشد،  8 ها بیش ازو منتشر شده و از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی آن

ثبت »کانون، با هزینۀ شخصی شده از سوی توانند با هماهنگی این کانون و کارگزار معرفیمتقاضیان گرامی می

انجام داده و سپس نسبت به ارسال تقاضای  (Provisional) اختراع خود را در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا« موقت

خود به کانون برای انجام فرایند بررسی اقدام نمایند. شایان ذکر است، بخشی از مبلغ پرداختی برای ثبت موقت، 

 .هایی قرارداد کسر خواهد شدبعد از تأیید کانون، از مبلغ ن

هایی که قبالً در اداره ثبت اختراع ایران اظهارنامه داخلی ثبت شده است اما هنوز تأیید در مورد تقاضانامه: ۵ تبصره

ماه(، ثبت  ۴ )و منتشر نشده است اگر در فاصله زمانی بین بررسی اولیه و بررسی ماهوی در کانون پتنت ایران

بررسی ماهوی  که در زمانگردد مسئولیت آن بر عهده متقاضیان گرامی است و درصورتی اختراع تأیید و منتشر

بیش از یک سال از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی گذشته باشد، تقاضانامه مردود اعالم خواهد شد. بنابراین 

نماید، الزم بینی میکه متقاضی احتمال تأیید و انتشار ثبت اختراع داخلی را در این فاصله زمانی پیشدرصورتی

 اختراع در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا« ثبت موقت»ساله، اقدامات الزم از جمله است قبل از اتمام مهلت یک

(Provisional) را انجام دهد. 

 منتشر شده باشد، به دلیل عدم امکان ثبت صورت مقالههایی که قبل از ارسال به کانون پتنت، بهتقاضانامه -

PCT گیردمورد حمایت قرار نمی ها،آن. 

صورت مقاله منتشر نشده است، در صورت انتشار مقاله در فاصله هایی که هنوز بهدر مورد تقاضانامه: ۶ تبصره

ماه(، مسئولیت آن بر عهده متقاضیان گرامی  ۴ )زمانی بین بررسی اولیه و بررسی ماهوی در کانون پتنت ایران

نماید، الزم است بینی میی احتمال انتشار مقاله را در این فاصله زمانی پیشکه متقاضاست. بنابراین درصورتی

را قبل از تاریخ انتشار،  (Provisional) اختراع در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا« ثبت موقت»اقدامات الزامی، از جمله 

 .انجام دهد

 .ه باشد نیز مورد حمایت نخواهند بودگذشت PCT ها درماه از ثبت تقاضانامۀ اختراع آن ۳۰ هایی کهدرخواست- 

ماه پس از تاریخ حق  2۰ فایل شده باشد، باید حداکثر PCT تقاضاهایی که توسط خود افراد متقاضی در: ۷ تبصره



ها تنها بررسی ماهوی مدنظر نبوده و کیفیت تقدم، برای کانون ارسال شوند؛ الزم به ذکر است برای این پرونده

 .شودنیز بررسی می PCT تقاضی دردرفت فایل شده توسط م

در صورتی که موارد افشا شده توسط مخترع/مخترعان، به کانون اعالم نشود و در جستجوهای تخصصی،  :8 تبصره

نامه ثبت اند، بر اساس آییناقدام نمودهتعهدنامه سوابق افشا مشاهده گردد، از آنجا که مخترع/مخترعان برخالف

هزار تومان(  8۰۰ ،۹۶ درصد هزینه بررسی ثبت اختراع )در سال ۵۰ اختراع خارجی کانون پتنت ایران، معادل

 .طورکلی از دستور کار کانون خارج خواهد شدها، بهجریمه شده و یا پروندۀ آن

صورت موقت در هایی که مورد تأیید کانون نباشد بههایی که توسط خود مخترعان و یا یکی از شرکتدرخواست -

شوند و در صورتی که در سطح می از نظر کیفی ارزیابی (Provisional) اداره ثبت اختراع آمریکا فایل شده باشند

قابل قبولی نباشند مورد پذیرش کانون نبوده و زمان فایل آن، مالکی برای تسریع روند بررسی آن اختراع نخواهد 

 .بود

در صورتی که ثبت موقت انجام شده توسط مخترع/مخترعان، از نظر کیفیت مورد تأیید کانون قرار گیرد،  :۹ تبصره

 .شودت کانون نمیهزینه آن شامل حمای

 

 مخترعان -۱-۳

اند. شناسایی مخترعان بر گیری ادعاهای اصلی اختراع نقش داشتهمخترع/مخترعان کسانی هستند که در شکل

 .تواند در صورت نیاز، اطالعات تکمیلی را از مخترعان دریافت نمایداساس خوداظهاری است، اما کانون پتنت می

 

 اختراع مالکان -۱-۴

مالکیت اختراع به معنی داشتن کل یا بخشی از منافع مالی اختراع است. مالکان حقیقی و حقوقی، توسط مخترعان 

شوند. در صورت رعایت نشدن حق مالک/مالکان توسط مخترعان، این کانون مسئولیتی در قبال عواقب اعالم می

 .بعدی آن ندارد
 

 بررسی مراحل: ۲ ماده

 .شوداولیه )بررسی شکلی( و موضوعی )بررسی محتوایی( انجام می بررسی اختراع در دو مرحلۀ

 

 شکلی بررسی -۲-۱

های ساختاری اختراع شامل: افشا یا ارائه کامل اطالعات، خودافشایی مخترع/مخترعان، رعایت در این مرحله نقص

ستندات و قابل ثبت بودن حق تقدم، الزام بر ارائه تنها یک اختراع )دو اختراع در یک درخواست نباشد(، بررسی م

 .شودموضوع اختراع، بررسی می
 

 )ماهوی( محتوایی بررسی -۲-۲
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 :گیرددر این مرحله شرایط زیر مورد بررسی قرار می

  نوآوری: مطابق قانون ثبت اختراع، یک تقاضا باید نوآوری داشته باشد، به این معنی که در هیچ زمان و مکان

وجود نداشته نباشد. الزم به ذکر است که تغییرات شکلی باعث ایجاد نوآوری  دیگری کاری مشابه با آن اختراع

شود، بلکه تغییرات محتوایی، نوآوری را به همراه خواهند داشت؛ از طرفی نوآوری یک موضوع تقریباً عینی نمی

 است، به این معنی که یک اختراع عیناً در دانش پیشین بوده است یا خیر؛

 بق قانون، اختراعی گام ابتکاری دارد که از نظر یک فرد دارای مهارت عادی، بدیهی به غیر بدیهی بودن: مطا

 نظر نرسد. روش مورد استفاده در کانون پتنت ایران برای بررسی، همان روش اداره ثبت اختراع امریکا

((Teaching-Suggestion-Motivation (TSM) است؛ 

 د از نظر طراحی به اندازه کافی جزئیات را ارائه نماید؛ به این معنی سازی: تقاضای ارائه شده، بایقابلیت پیاده

 که از نظر طراحی، مانعی برای ساخت دستگاه یا فرآیند یا ماده وجود نداشته باشد؛

  .سازی نیز از جمله معیارهای مهم کانون پتنت ایران برای تأیید اختراع استزایی یا تجاریامکان درآمد

 .های موضوعی خود را داراستکانون حق تأیید یا رد حمایت، بر اساس اولویتشایان ذکر است این 

 

 دهیپاسخ نحوه و درخواست در محتوایی و شکلی نقص -۲-۳

های اند، کافی نباشد و تیمها، ممکن است اطالعاتی که مخترع/مخترعان ارسال نمودهدر هنگام بررسی درخواست

تی را مطرح نمایند؛ مخترع/مخترعان موظفند در صورت وجود هرگونه بررسی برای تشخیص بهتر موضوع، سؤاال

روز برای رفع ابهامات اقدام نمایند؛ در غیر  ۱۰ ابهام در مندرجات اثر و اختراع و یا وجود هرگونه نقص، ظرف مدت

این صورت پس از گذشت مدت زمان تعیین شده و عدم پیگیری موضوع از سوی مخترع، پرونده با مستندات 

 .وجود بررسی و اعالم نظر خواهد شدم

با گذشت مدت زمان اعالم شده برای رفع نواقص و عدم پیگیری مخترع/مخترعان، تنها در صورت  :۱۰ تبصره

و نصف هزینه بررسی ثبت اختراع  (۹۶ هزار تومان در سال ۱۵۰ پرداخت جریمۀ دیرکرد در بررسی شکلی )معادل

شده را تحویل نماینده توانند نواقص برطرفر تومان(، مخترع/مخترعان میهزا 8۰۰، ۹۶در بررسی ماهوی )در سال 

 .کانون دهند

ها در کانون پتنت، کلیه متون شامل: موضوع مخترع/مخترعان مکلف هستند پس از تأیید پرونده آن :۱۱ تبصره

ها و اصول اعالمی اس مؤلفههای مربوط به اختراع را به زبان انگلیسی و بر اساختراع، ادعانامه، شرح کامل و نقشه

 .از سوی کارشناسان این کانون تهیه و در زمان اعالم شده به نماینده کانون پتنت ایران تحویل دهند

اگر طی مراحل کار مشخص گردد که مخترع/مخترعان، اختراع فرد یا افراد دیگری را، هرچند با کسب  :۱2 تبصره

تواند اقدام به وصول اند، کانون پتنت ایران میبه کانون معرفی نموده عنوان اختراع خودها، بهرضایت کامل وی/آن

گرفته نموده و بر اساس صالحدید، نسبت به تعلیق یا توقف کامل فرآیند ثبت، اقدام های صورتخسارات و هزینه

 .نماید



 

 نتیجه اعالم: ۳ ماده

 :نتایج انواع -۳-۱

 گیرد. علل رد در این حالت تقاضا مردود اعالم شده و مورد حمایت کانون پتنت ایران قرار نمی :اختراع رد

 شدن اختراع، در گزارش داوری، در کارتابل قرار خواهد گرفت؛

 اند، حمایت خواهد کرد. هایی را که در گزارش نوآوری مورد تأیید بودهکانون پتنت ایران بخش :اختراع تأیید

د آنچه که به کانون ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است، قابل ثبت خواهد بود و هرگونه شوتأکید می

های معادل هزینۀ یک بررسی کامل صورت جداگانه بررسی شود که هزینهتغییر محتوایی در اختراع، باید به

  را در بر خواهد داشت؛

 بنیان با های دانشرند و یا از طریق شرکتاختراعاتی که محدودیت زمانی برای بررسی دا :مشروط تأیید

ماه، تمامی  ۶ صورت مشروط ثبت موقت خواهند شد و باید حداکثر طیاند، بهپتانسیل صادراتی ارسال شده

مستندات و مدارک خود را برای بررسی و داوری ارسال نمایند. الزم به ذکر است، هزینۀ ثبت موقت بر عهده 

شده را از در صورت تأیید نهایی، کانون پتنت ایران بخشی از هزینۀ پرداختمخترع/مخترعان خواهد بود و 

 .مبلغ نهایی قرارداد کسر خواهد کرد

 

 مجدد بررسی درخواست -۳-۲

اند و از طرفی ارزیابی نوآوری امری عینی با توجه به اینکه مخترعین در ارسال درخواست، به افشاء کامل تعهد داده

شود، امکان درخواست بررسی مجدد پس از اعالم نتیجه نهایی المللی انجام میردهای بیناست و مطابق با استاندا

گردد و ارسال گزارش داوری از طرف کانون، فقط برای مواردی در سامانه از طرف کارشناسان کانون پتنت فعال می

آن با توجه به مستندات  سازیهای نوآورانه مناسبی داشته باشد و سطح گام ابتکاری و امکان تجاریکه جنبه

ارسالی مبهم باشد و فقط تا ده روز پس از اعالم نتیجه، این امکان در دسترس متقاضیان خواهد بود و برای مواردی 

که مخترع/مخترعان در اعتراض خود، اقدام به ارسال مستنداتی نمایند که در افشای اولیه به آن اشاره نشده باشد، 

هزار تومان در  8۰۰ نصف هزینۀ داوری، معادلضاهای ثبت پتنت در کانون پتنت ایران، نامه بررسی تقابنابر آیین

ها دریافت خواهد شد که در صورت پرداخت نشدن آن، اعتراض قابل بررسی نخواهد بود. مدت زمان از آن ۹۶ سال

 .ماه است 2 بررسی اعتراض، حدود
 

 مخترع/مخترعان انصراف: ۴ ماده

، از ادامۀ روند بررسی  )provisional(چنانچه مخترع/مخترعان به هر دلیل، پیش از مرحلۀ ثبت موقت -۱-۴

صورت مکتوب به نمایندۀ کانون پتنت ایران ابالغ نمایند؛ در این صورت منصرف شوند، مکلف بوده که مراتب را به

ای که تا آن زمان برای پرونده صورت هزینه چنانچه انصراف مخترع/مخترعان به دالیل قابل قبول نباشد، با توجه به

ای معادل هزینه بررسی یک درخواست ثبت اختراع را اعمال خواهد گرفته است، این کانون محرومیت و یا جریمه



 .کرد

، مرحلۀ تهیه درفت اختراع  )provisional(چنانچه مخترع/مخترعان در هریک از مراحل: ثبت موقت اختراع -2-۴

شده توسط مخترع/مخترعان ر اداره ثبت اختراعات آمریکا، انصراف دهد، عالوه بر اینکه سهم پرداختو ثبت اختراع د

اند تمام مبالغی را که این کانون تا آن مرحله هزینه نموده را بازگشت داده نخواهد شد، مخترع/مخترعان موظف

 .عودت دهند

 

 انضباطی موارد: ۵ ماده

ق دارد متقاضیان را جریمه یا محروم نموده و یا از طرق قانونی و بنا به صالحدید کانون پتنت ایران در موارد زیر ح

 :خود، اقدامات الزم را انجام دهد

 اثبات تقلب علمی و ارسال تصاویر و دستاوردهای دیگران به کانون پتنت ایران؛ 

 شده، در سامانه این کانون؛اعالم نکردن نام تمام مخترعان درگیر در اختراع ثبت 

 هایی که برای ثبت نهایی به کارگزار شده در سامانه کانون پتنت ایران با پروندهمغایرت بین درخواست ثبت

 شود؛ثبت تحویل داده می

 هرگونه عدم همکاری یا دخالت در کار این کانون و یا کارگزاران آن؛ 

 هرگونه اقدام شخصی برای ثبت اختراع بدون هماهنگی با کانون پتنت ایران؛ 

 نه تماس شخصی و یا ارسال ایمیل به وکال و داوران اداره ثبت اختراع آمریکا؛هرگو 

 )تبعیت نکردن از تعهدنامه )فرم تعیین مالکیت و فرم تعهدنامه که در سامانه ارسال درخواست آمده است. 

 

 هادرخواست تعداد محدودیت: ۶ ماده

ماه باشد،  ۶ درخواست سوم نیز منتهی به همینماه داشته و  ۶ درخواست رد شده در طی 2 هر فرد حقیقی که- 

است، به کانون  ۹۶ برای درخواست سوم باید هزینه بررسی را که معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال

 .پتنت ایران پرداخت نماید

ی رد شده در درخواست پیاپ ۴ ها و ... که بیش ازها، مراکز تحقیقاتی، شرکتبرای افراد حقوقی مانند دانشگاه- 

باشد، برای درخواست پنجم باید هزینه بررسی را ماه  ۶ ماه داشته و درخواست پنجم نیز منتهی به همین ۶ طی

 .است، به کانون پتنت پرداخت نمایند ۹۶ که معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال

 

 ایران پتنت کانون مالکیت: ۷ ماده

ها، کانون پتنت ایران جمهوری و دانشگاهدر قبال مبلغ حمایت پرداختی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست

 .ها نخواهد داشتگونه ادعای مالکیتی نسبت به اختراعهیچ



تواند بنا به تشخیص خود، با تقبل صددرصد هزینۀ ثبت اختراع، درصدی از با توافق طرفین، کانون می :۱۳ تبصره

سازی محصوالت یا فرآیندهای لکیت اختراع را کسب نموده و از محل فروش یا واگذاری لیسانس اختراع یا تجاریما

 .مبتنی بر اختراع، بر اساس معیارهای متعارف و متناسب، در درآمد حاصله شریک شود
 

 بزرگ مؤسسات خصوص در مقررات: ۸ ماده

 امتیاز اختراع، از نوعدهنده و صاحبمریکا، مؤسسه درخواستدر صورتی که بر اساس قوانین اداره ثبت اختراع آ

Large entity  های اضافی بر عهده مخترع/مخترعان استمحسوب شود، هزینه. 

یا  )Filling Date (که پس از امضای قرارداد با کانون پتنت ایران و قبل از ثبت اظهارنامهدرصورتی :۱۴ تبصره

های ثبت و فرآیندهای مربوطه بیش از آور ایاالت متحده آمریکا، هزینهات الزامپس از آن، به موجب قوانین و مقرر

امتیاز التفاوت بیش از پنج درصد بر عهده مخترع/مخترعان و یا صاحبپنج درصد افزایش یابد، تأمین و پرداخت مابه

 .اختراع خواهد بود
 

 کانون تعهد: ۹ ماده

حمایت از تقاضانامه را تأیید نمود، تنها پس از  (2 تیجه بررسی )مادهبعد از آنکه کانون پتنت ایران در اعالم ن

پرداخت سهم تعیین شده و امضای قرارداد بین مخترع/مخترعان و کانون، این کانون متعهد به ادامه روند ثبت 

خت سهم اختراع در اداره ثبت اختراع آمریکا خواهد بود؛ در غیر این صورت با گذشت زمان تعیین شده برای پردا

 .گونه تعهدی نسبت به ادامه مراحل ثبت نخواهد داشتشده برای مخترع/مخترعان، کانون هیچمشخص

تعهد کانون صرفاً تا زمان نهایی شدن و یا رد شدن پرونده در اداره ثبت اختراع آمریکا بوده و کانون  :۱۵ تبصره

 .تعهدی در قبال هزینه تمدید پتنت ندارد

گونه تعهدی نسبت به تأیید نهایی اختراع توسط اداره ثبت اختراع آمریکا نخواهد ایران هیچ کانون پتنت :۱۶ تبصره

 .داشت

 

  ایران پتنت کانون حمایت: ۱۰ ماده

، محتوای ارسال (... و SMEهای بزرگ، بنیان، شرکتدانش) درصد حمایت کانون پتنت با توجه به نوع شرکت

درصد متغیر باشد. همچنین کانون پتنت در راستای حمایت  ۹۰تا  ۱۰تواند بین سازی، میشده و شانس تجاری

 PCT را در (۱-۱ های واجد شرایط )بندهای فکری خود، تمامی درخواستاز مخترعان جهت درآمدزایی از دارایی

  .نمایدفایل می

جمهوری، برای درصدهای حمایتی بنا بر ابالغ شورای مالکیت فکری معاونت علمی و فناوری ریاست :۱۷ تبصره

 .هر پرونده مجزا بوده و پس از بررسی پرونده اعالم خواهد شد



 

درصدی در هزینه ثبت )تا  ۵۰ توانند از حمایتمنظور ثبت در اداره دوم، میبنیان بههای دانششرکت :۱8 تبصره

 .میلیون تومان( استفاده نمایند ۱۰ سقف

  

اجرایی کانون  به تأیید کمیته ۰۱/۱۰/۹۶ تبصره، در تاریخ ۱8 ماده و ۱۱مقدمه،  ۱ نامه دراین آیین: ۱۱ ماده

 .پتنت ایران رسید و از همان تاریخ قابل اجرا است

 


