مراحل انجام کار ثبت اختراع

توجه  :تسلین اظْاسًاهِ اختشاع تٌْا اص عشیك الىتشًٍیىی اهىاى پزیش بَدُ ٍ هتماضیاى ثبت اختشاع هی تَاًٌذ اص عشیك
ایي آدسس  http://ip.ssaa.ir/Patent/New.aspxاظْاس ًاهِ خَد سا تسلین اداسُ اختشاع ًوایٌذ.
ثبت اظْاسًاهِ اختشاع
تَجِ  :دلت شَد وِ اظْاسًاهِ ثبت اختشاع تىویل شَد ٍ چِ بسا اختشاػاتی بهِ اشهتباُ دس لسهوت اظْاسًاههِ عهش
صٌؼتی تىویل ٍ اسسال شذُ است ٍهتماضی سا با هشىل هَاجِ ًوَدُ است .
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هٌتظش دسیافت پیام وَتاُ پس اص ثبت اظْاسًاهِ باشیذ .

تَجِ دس صَستیىِ بؼذ اص تسلین اظْاسًاهِ ٍ ضوائن آى پیاهه ی اسسال ًشَد بِ ظي لَی شواسُ تلفي ّوشاُ اػالهی
بِ غلظ تایپ شذُ است
-3بشسسی همذهاتی
الف)ػذم تىویل بَدى هذاسن ٍ ضوائن اظْاسًاهِ ٍ ضشسٍت اصال ٍ تىویل
ب ) تىویل بَدى
-3الف :پس اص بشسسی ابتذایی اظْاسًاهِ ٍ ضوائن آى اص ًظش شىلی ٍ هاَّی دس صَستیىِ اظْاسًاهِ ٍ ضهوائن آى
اػن اص تَصیف ٍ ادػا ٍ خالصِ ٍ ًمشِ هغابك همشسات لاًَى ٍ آئیي ًاهِ اجشایی آى تٌظین ًشذُ باشذ واسشٌاس
هغابك همشسات هبادست بِ صذٍس اخغاس سفغ ًمص هی ًوایذ ٍ اخغاس سفغ ًمص دس فضای هجاصی اص عشیك گضیٌهِ
پیگیشی اظْاسًاهِ ٍ خالصِ پشًٍذُ لابل سٍیت است .هتماضی ظشف  30سٍص هْلت داسد تا ًسهبت بهِ اصهال یها
تىویل هذاسن ٍ ضوائن الذام ًوایذ دس غیش ایٌصَست اظْاسًاهِ باعل ٍ واى لن یىي تلمی هی گشدد .
پس اص تىویل ٍ اصال اظْاسًاهِ ٍ ضوائن آى هتماضی بایذ با دسخَاست پاسخ بِ اخغاس سفغ ًمص دس لسوت خهذهات
الىتشًٍیه – ثبت اًَاع دسخَاست (سفغ ًمص،پشداخت حك الثبت،الساط،اًتمال ٍ)...دسخَاسهت ههَسد ًظش(دسخَاسهت
سفغ ًمص) سا تىویل ٍ با ضویوِ وشدى ضوائن آى سا اص عشیك ساهاًِ اسسال ًوایذ .
ًىتِ  :دس صَستیىِ هتماضی دس ظشف هَػذ  30سٍصُ لادس بِ تىویل هذاسن ٍ ضوائن ًباشذ هی تَاًذ با روهش دییهل
دسخَاست یىباس توذیذ هْلت سا اص هشجغ ثبت بٌوایذ ٍ هشجغ ثبت ههی تَاًهذ فمهظ بهشای یىبهاس بها دسخَاسهت ٍی
هَافمت ًوایذ ٍ هتماضی هیتَاًذ با ٍسٍد بِ ساهاًِ هالىیت صٌؼتی ٍ ثبت اًَاع دسخَاسهت(سفغ ًمهص ،پشداخهت حهك
الثبت ،الساط ،اًتمال ٍ  )...گضیٌِ دسخَاست استوْال سفغ ًمص سا اًتخاب ٍ تىویل ًوایذ.
-3ب )تىویل بَدى هذاسن ٍ ضوائن اظْاسًاهِ (تَصیف ادػا خالصِ ًمشِ )

دس صَستیىِ اظْاسًاهِ ٍ ضوائن آى تىویل باشذ هغابك لاًَى ٍ آئیي ًاهِ تٌظین شذُ باشذ دس صَست اختشاع پهزیشی
(لابلیت ثبت اختشاع) واسشٌاس بش پایِ ولیِ ٍاطّای استٌباعی اص ادػا ٍ تَصیف ٍ خالصهِ اختهشاع ههَسد ًظهش سا دس
سیستن جستجَ ًوَدُ ٍ دس صَستیىِ اختشاػاتی هشابِ اختهشاع ههَسد ادػها دس سیسهتن (باًهه اعالػهات دادُ ) اداسُ
اختشاع هشاّذُ ًوایذ عی ابالغیِ ٍجَد اختشاػات هشابِ بِ هتماضی اػالم ٍ اص هتماضی دػَت هی وٌذ تا بشای سٍیهت
پشًٍ ذُ ّای هشابِ ٍ سابمِ اختشاػات پیشیي بِ اداسُ هشاجؼِ ًوایذ ٍ هتماضی پس اصهشاجؼِ بِ اداسُ اختهشاع ٍ سٍیهت
سَابك اختشاع دس صَستیىِ اختشاع خَد سا هشابِ اختشاػات سابك بذاًذ اختشاع ٍی هغابك بٌذ ُ هادُ  4لاًَى ثبهت
اختشاػات ٍػالئوتجاسی ٍ...هصَب 1331اخغاس سد اختشاع صادس هی شَد ٍ دس صَستیىِ هتماضی داًش فٌی هَسدادػها
ٍ سَابك لبلی سا تحلیل ًوایذ ٍ بصَست هستذل جذیذ بَدى ٍ گاهْای ابتىاسی ٍ هضایهای اختهشاع خهَد سا ًسهبت بهِ
اختشاػات پیشیي بیاى ًوایذ ٍایي همایسِ ههَسد لبهَل واسشهٌاس لهشاس گیهشد ،واسشهٌاس سسهیذگی وٌٌهذُ هغهابك
هادُ  23آئیي ًاهِ بشای احشاص ششایظ هاَّی ثبت اختشاع (جذیهذ بهَدى ،گهام ابتىهاسی ٍ وهاسبشد صهٌؼتی )پهس اص
تىویل دسخَاست تماضاًاهِ بشسسی هاَّی ثبت اختشاع هبادست بِ استؼالم اص هشاجهغ ریصهال بشسسهی ههی ًوایهذ ٍ
هتماضی دس پاسخ هی تَاًذ با هشاجؼِ بِ پَستال هالىیت صهٌؼتی (اختهشاع) بخهش ثبهت اًهَاع دسخَاسهت(سفغ ًمهص
،پشداخت حك الثبت ،الساط ،اًتمال ٍ  )...دس لسوت لیست دسخَاست ّا  ،تماضا ًاهِ بشسسی هاَّی ثبهت اختهشاع سا
تىویل ٍ هشجغ یا هشاجؼی وِ هی تَاًٌذ اختشاع ٍی سا هَسد اسصیابی لهشاس دٌّهذ سا هؼشفهی ٍ دسی ههی ًوایهذ ٍ اداسُ
اختشاع دس صَستیىِ هشجغ اػالهی سا صالح بشای سسیذگی تشخیص دّذ یهه ًسهخِ اص اسهتؼالم ٍ ضهوائن اظْاسًاههِ
اختشاع سا بِ هشجغ ریصال بشای (دس صَستیىِ دس ساهاًِ اختشاع تؼشیف شذُ باشذ ٍ ساهاًِ دسیافت ایي ًاهِ ّا سا بهِ
اداسُ اختشاع اػالم ًوَدُ باشذ )اظْاسًظش ٍبشسسی هاَّی اسسال هی ًوایذ ٍ پاسهخ اسهتؼالم ًیهض غالبها اص عشیهك ایهي
ساهاًِ دسیافت هی شَد ٍ دس صَستیىِ هشجغ بشسسی بشای اختشاع دس ساهاًِ تؼشیف ًشذُ باشذ یه ًسخِ اص اسهتؼالم
اختشاع دس فضای هجاصی لشاس گشفتِ وِ اص عشیك گضیٌِ پیگیهشی اظْاسًاههِ ٍ خالصهِ پشًٍهذُ لابهل سٍیهت هیباشهذ.
هتماضی آًشا بصَست فیضیىی ٍ بِ ّوشاُ یه ًسخِ اص ضوائن اظْاسًاهِ بِ هشجغ بشسسی تحَیل خَاّهذ داد ٍ ،پهس اص
ٍصَل پاسخ ًاهِ استؼالم آًشا عی ثبت دسخَاست  /سفغ ًمص اختشاع (اػهالم ٍصهَل پاسهخ بشسسهی ههاَّی)اصعشیك
ساهاًِ الىتشًٍیىی ثبت اختشاع اسسال هی ًوایذ .
دس صَستیىِ هشجغ ریصال پس اص بشسسی ،اختشاع سا اص ًظش (جذیذ بهَدى – گهام ابتىهاسی ٍ وهاسبشد صهٌؼتی) تاییهذ
ًوایذ هشجغ ثبت عی اػالهیِ (تصوین هشجغ ثبت هبٌی بش اػغای گَاّی ًاهِ اختشاع هَضَع هادُ  30آئهیي ًاههِ ٍ
ّوچٌیي هبلغ هَسد ًیاص ثبت) ایي هَضَع سا دس فضای هجاصی لهشاس دادُ وهِ اص عشیهك گضیٌهِ پیگیهشی اظْاسًاههِ ٍ
خالصِ پشًٍذُ لابل سٍیت هیباشذ  .هتماضی بایذ ظشف  30سٍص اص تاسیخ اػالهیِ ًسبت بِ پشداخت ّضیٌِ الهذام ٍ بها
ٍسٍد بِ ساهاًِ ثبت اختشاع  ،گضیٌِ ثبت دسخَاست/سفغ ًمص تصَیش سسیذ ّضیٌِ پشداخت شهذُ سا اسسهال ٍ بصهَست
حضَسی بشای هابمی الذاهات وِ صذٍس آگْی هیباشذ تششیف بیاٍسًذ.

ضوٌا یصم بِ روش است دس صَستیىِ هتماضی دس ظشف هَػذ همشس فَق بٌا بِ دییلهی لهادس بهِ پشداخهت ّضیٌهِ فهَق
ًباشذ با بیاى ٍ روش دییل ٍ دسخَاست استوْال هی تَاًذ یىباس دسخَاست توذیذ هْلت ًوایذ .

