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در سیستم  PDFدر قالب یک فایل  امضا و اسکن رنگی، فرم پیوست را به دقت مطالعه و پس از: متقاضیان محترم  

 ال مورد قبول نخواهد بود. تیردادن امضا به صورت تصویری یا دیجقرا اری شود.بارگذ

را  لیموارد ذ مینما یتعهد م یاز ثبت اختراع خارج تیدرخواست حما انیمتقاض ،اینجانبان/ نجانبیا

 .مینما تیبه دقت مطالعه و رعا

 .کانون پتنت را با دقت مطالعه نموده ام یثبت اختراع خارج یتینامه حما نییقبل از ارائه درخواست آ -1

 صورت نگرفته یپنهان کار چیدر مورد آن هافشاء نموده ام و  اتیجزئ یدرخواست را شفاف و کامل با ارائه تمام -2

و در صورت اثبات عدم افشای اطالعات در هر مرحله از ثبت اختراع حق کانون مبنی بر توقف حمایت و  است

 تقاضای پرداخت هزینه های حمایتی را قبول خواهم داشت.

 .مینما یم دیئام و صحت آن ها را تاو مستند ارسال کرده قیمدارک مربوط به اختراع را دق -3

 یعملکرد یهاوتست یشگاهیآزما یهااختراع، داده ینوآورانه یهااختراع از جمله جنبه یاز ادعاها چکدامیدر ه -4

در صورت اثبات این موضوع کانون حق  ه است.رخ نداد یا دستکاری در نتایج یو مستندات ارائه شده سرقت علم

 تا ضمن اخذ هزینه های صورت گرفته مراتب را به مراکز ذی ربط گزارش نماید.دارد 

اسامی تمامی افرادی که در اختراع نقش داشته اند در این درخواست آورده شده است و صاحب امتیاز این  -5

 و ی منعقد شده، تعیینحقوقالمی ایران و قراردادهای قانون کشور جمهوری اس را نیز با رعایت تقاضای اختراع 

ت هیچ کانون پتن بوده و متقاضیانمسئولیت هر گونه اعتراض سایر مخترع یا مالکین احتمالی که ذکر نشده با 

 مسئولیتی در قبال اعتراض مخترع و یا صاحب امتیازی برای رعایت نشدن حق و حقوق آنها ندارد.

 یابیرزا ندیفرا نکهیاختراع درخواست را ارسال نموده ام و  باتوجه به ا کی ییخودافشا قیبا درنظرگرفتن مصاد -6

درخواست تا چهار ماه  نیا یکه حق تقدم برا میگرد یکانون پتنت ممکن است تا چهار ماه طول بکشد متعهد م

 همچنان محفوظ است. گرید

مخترعین را پرداخت نموده و در صورت انصراف سهم  %11ید تقاضا ظرف مدت تعیین شده هزینه ئدر صورت تا -7

 کنم.تایید، هزینه های بررسی اختراع را تقبل می از پس

مشخص شده اطالعات را ارسال  در صورت نیاز به ارائه اطالعات بیشتر در حین بررسی تقاضا ظرف مدت -8

 م.کنمی

ثبت اختراع مراجعه و اطالع رسانی کانون از برای اطالع از وضعیت پرونده و سایر روندهای پیگیری به کارتال  -9

 طریق کارتابل، ایمیل و سایر روشهای الکترونیکی به منزله اطالع رسانی رسمی کانون پتنت ایران است.
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