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کیمباحث کاربردي حقوق مالکیت فکري در علوم پزش

حسن علم خواه
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

عضو هیات مدیره موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس
مشاور حقوق مالکیت فکري دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395آبان 

باسمه تعالی
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نمونه انتشارات موسسه
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فهرست مطالب
vکلیات مالکیت فکري و آشنایی با مصادیق آن: مبحث اول

vحقوق پتنت؛ چارچوب و مواد قانونی: مبحث دوم

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

vاصول کلی در تدوین متن ادعانامه و توصیف اختراع :مبحث چهارم

vاصول و استراتژي جستجوي اختراعات داخلی و خارجی: مبحث پنجم

vتنظام طبقه بندي بین المللی اختراع و مطالعه پتن: مبحث ششم

vمطالعه موردي پزشکی(تحلیل پتنت و رصد فناوري : مبحث هفتم(

vتجاري سازي اختراعات و معرفی نهادهاي حامی: مبحث هشتم
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چند سوال مهم؟

ü  راع، آیا می دانید با افشاي ناخواسته اطالعات اخت
شانس ثبت اختراع را از بین خواهید برد؟

ü   درصد اطالعات پتنت ها را در  80آیا می دانید
.جاي دیگر نمی توان یافت
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مقام معظم رهبري

جوانان ما باید با حرکتی جهادي، 
علم را به فناوري، 
فناوري را به صنعت 

و صنعت را به توسعه ي کشور 
.کنند متصل
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سند، نشانه مالکیت 
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الزامات کسب ثروت

کسب ثروت

حفاظت 
حقوقی

تحقیقات  
کاربردي

استراتژي 
فناوري
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تغییر منبع ثروت از عوامل سنتی به دانش
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زمین یا دانش؟منبع ایجاد ثروت؛ 

منابع انسانی منبع ایجاد  
ثروت

اندازه  
اقتصاد

نیروي پیشران  انقالب دوره

نیروي کار, غالم زمین اقتصاد کوچک نیروي کار کشاورزي قبل از قرن هجدهم

عاديکارکنان  منابع طبیعی, زغال اقتصاد 
منطقه اي

موتور بخار اولین انقالب صنعتی قرن هجدهم و نوزدهم

حرفه ايکارکنان  منبع انرژي, نفت اقتصاد محلی موتور الکتریکی دومین انقالب صنعتی قرن نوزدهم و بیستم

کارکنان دانش دانش اقتصاد جهانی موتور اطالعات یسومین انقالب صنعت قرن بیستم و 
 بیست ویکم
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تفاوت علم و فناوري

فناوري

تفاوت 
علم و فناوري 

علم
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فناوري از جنس تواناییعلم از جنس دانایی
تعداد : شاخص 

ISIمقاالت 
پتنت، : شاخص

شرکت دانش بنیان 
...خلق ثروت و 

اثر اندازه نانوذرات طال 
بر خواص مغناطیسی

بکارگیري نانوذرات 
طال در دارورسانی هدفمند

تسلط بر طبیعت: هدف توسعه شناخت بشر: هدف
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تفاوت نوآوري و اختراع

vنوآوري )Innovation(  هر به معنی
نیستایدة جدید 

vا معرفی محصول، فرآیند ی: نوآوري
کار و کسب روش جدید به دنیاي 

v بنابراین به یک اختراع
)Invention(  یا ایده جدید در

لکه ب، نمی گویند نوآوريآزمایشگاه، 
اقتصادي و نوآوري باید کامالً 

صنعت معنی دار براي

http://www.Iranpatent.ir
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انواع دارایی ها

vپول، اعتبار، وام و غیره: دارایی هاي پولی.

vزمین، ساختمان، کاال، موجودي : دارایی هاي فیزیکی
.انبار و غیره

vهر نوع دارایی غیرفیزیکی دیگر همچون دانش : دارایی هاي فکري
.فنی، بانک اطالعات تجاري، ایده ها، طرح هاي صنعتی و غیره
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دارایی ناملموس در مقابل دارایی هاي ملموس

درصد از  97دارایی هاي ناملموس، تشکیل دهندة ×
ارزش کل دارایی هاي شرکت مایکروسافت

افزایش سهم دارایی هاي ناملموس نسبت به دارایی هاي ×
یا ملموس به عنوان یکی از شاخص هاي شرکت هاي موفق  دن
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تاریخچه حقوق مالکیت فکري
v نیاز به حمایت بین المللی از مالکیت فکرىاحساس 
 لیبین المل نمایشگاه در شرکت از خارجی دهندگان ارایه  امتناع§

 ترس علت به ،1873 سال در وین شهر در ابداعات و اختراعات
 دیگر در اندیشه شان و فکر از تجاري بهره برداري و سرقت از

کشورها

vپاریس کنوانسیون انعقاد براي سازي زمینه
 جهت ،بین المللی عهدنامه اولین انعقاد ،پاریس  در 1883 سال§

 در ذهنی شان خالقیت هاي از حمایت در کشور یک مردم به کمک
کشورها دیگر

http://www.Iranpatent.ir
http://www.Iranpatent.ir


11/19/2016

دوره مباحث کاربردی حقوق مالکیت فکری 9

  www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس                                                                                             

کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس
v 3و  2ماده  :

 National Treatmentاصل رفتار ملی 

v 4ماده  :
ماه در کشورهاي عضو کنوانسیون 12حق تقدم تا 

.عضو کنوانسیون پاریس شد 1337ایران در سال : نکته
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)WIPO(معرفی سازمان جهانی مالکیت فکري 

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.

http://www.Iranpatent.ir
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فرصت و تهدید ثبت دارایی فکري
vالمللی بین معاهدات در ایران عضویت فراوان هاي مزیت رغم علی 

 نندهک تولید شرکتهاي براي مادرید، معاهده و پاریس کنوانسیون چون
 می شمار به جدي خطري زنگ ندارد را قوانین از الزم آگاهی که داخلی

 اريانحص حق ایران در خارجیان توسط اختراع و عالمت ثبت با زیرا .رود
:مثال عنوان به .رفت خواهد بین از داخلی کننده تولید شرکتهاي

vتجاري عالمت ثبتNANO PLASMA شرکت توسط LG در 
.خانگی لوازم کلیه به مربوط 11 طبقه در ایران

vرد توتال شرکت توسط دریا زیر در حفاري گل اختراع ثبت 
.نفت صنعت به مربوط ایران،

vدر رفایز شرکت توسط باال خون فشار و ضدچربی دارو ثبت 
.دارویی صنعت به مربوط ایران،
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2مثال 
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3مثال 
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ابعاد و جنبه هاي مالکیت فکري
vمالکیت معنوي  :

، نام نویسنده)Inventor(مانند نام مخترع 
غیرقابل واگذاري به دیگران

vمالکیت مادي  :
درآمدهاي ناشی از فروش اختراع متعلق با صاحب اختراع 

)Assignee (است.
قابل واگذاري به دیگران
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نمونه گواهی ثبت اختراع

  www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس                                                                                             

تقسیم بندي کلی مالکیت فکري

مالکیت ادبی و هنري

قانون کپی رایت
حقوق پدید آورندگان اصلی آثار 1)

هنري و ادبی
و  حقوق جانبی یا حقوق اجراکنندگان2)

تولیدکنندگان آثار صوتی و 
سازمانهاي پخش رادیویی و 

یتلویزیونی و نیز ناشران آثار ادب
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مالکیت صنعتی
)حق اختراع(پتنت  -1
عالمت تجاري -2
طرح صنعتی -3
نشان مبدا جغرافیایی -4
گونه جدید گیاهی -5
مدل هاي مصرفی -6
مدارهاي مجتمع -7

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: متولی سازمان ثبت–قوه قضاییه : متولی

http://www.Iranpatent.ir
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معاهداتی که ایران عضویت آنرا پذیرفته است
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)Invention(تعریف اختراع 

  قانون یک ماده مطابق تعریف
:)1386( ایران اختراعات ثبت

 که است افراد یا فرد فکر ينتیجه اختراع
 را خاص ايفرآورده یا فرآیند بار اولین براي
 فن، حرفه، یک در را مشکلی و کندمی ارائه

.نمایدمـی حل آنـها مانند و صنـعت فنـاوري،

http://www.Iranpatent.ir
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)Utility Model(مدل مصرفی ) 2
ع مدلتوسط مخترکوکاکوال واگذاري لیسانس فناوري به شرکت 

ه مخترعپرداخت یک دهم کوچکترین واحد پول انگلستان ب: مفاد لیسانس

پوند در هر روز  148000کسب : درآمد مخترع

vقانون ثبت مدلهاي مصرفی درایران وجود ندارد: توجه.
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)Trade Marks(عالئم تجاري ) 3
v قانون ثبت عالمت تجاري 30بر اساس ماده:
  اندبتو که رؤیتی قابل نشان هر یعنی تجاري عالمت    

  هم از را حقوقی یا حقیقی اشخاص خدمات یا کاالها
.سازد متمایز

عالیم خدماتیعالیم تولیدي

http://www.Iranpatent.ir
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طبقات بین المللی عالمت تجاري
vـ مواد شیمیایی مورداستفاده در صنایع1 طبقه ...

...ـ رنگ، روغن؛ جال؛ الك؛ مواد ضدرنگ زدگی 2 طبقه
... مواد آرایشیو ـ ترکیبات سفیدکننده 3 طبقه
... ـ روغن ها و گریس هاي صنعتی؛ روان کننده ها 4 طبقه
...مواد بهداشتی و ـ مواد داروئی  5 طبقه

... ـ فلزات عادي و آلیاژهاي آن ها 6طبقه 
v...
v ـ خدمات علمی و فناوري و تحقیق و پژوهش  42طبقه...
v ـ خدمات عرضه اغذیه و نوشابه 43طبقه ...

... ـ خدمات پزشکی؛ مراقبت هاي بهداشتی 44طبقه 
... خدمات حقوقیو ـ خدمات شخصی یا اجتماعی  45طبقه 
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)Industrials Design( صنعتی طرح هاي) 4
vمشخصه ظاهري و غیر عملکردي کاال را گویند
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مصادیق مالکیت فکري؟: سوال
پتنت ؟

عالمت تجاري ؟
طرح صنعتی ؟

نرم افزار ؟
کپی رایت ؟

اسرار تجاري ؟
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برخی مصادیق مالکیت صنعتی در یک نگاه
مدت حمایت قانونیها مثالدامنه حمایت قانونیمصادیق

روش یا فرایندي که جدید باشد و حق اختراع
.دبتواند در بخشی از صنعت بکار رو

بیوپلیمردستگاه تولید دارو یا 
روش جدید ایجاد نانوپوشش

یل سال از تاریخ تشک 20
پرونده

ه ب. اختراع با گام ابتکاري ضعیف ترمدل مصرفی
عبارت دیگر اختراع کوچک را گویند

درب نوشابه باز کن
یا کریپس کاغذ

سال 10تا 7بین 
با توجه به قانون 

کشورها

نشان تجاري یک شرکت به عنوان عالمت تجاري
هاستمتمایزکننده شرکت

عالمت شرکت هواپیمایی هما
عالمت شرکت ایران خودرو

نامحدود 
)ساله 10تمدید (

مشخصه ظاهري و غیرعملکردي صنعتیهاي  طرح
ندارد کاالست و با مکانیزیم آن ارتباطی

شکل ظاهري خودروها و قطعات، طرح 
و نقشه فرشگرافیکی، هنري 

سال 15
)ساله 5تمدید (

قوه قضائیھ :متولی ثبت 

http://www.Iranpatent.ir
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تفاوت اختراع و پتنت؟

vاختراع (Invention)  
vاختراع ثبت گواهینامه (Patent)  

Patents protect 'inventions'. 

حق اختراع= پتنت 

vشده ثبت اختراع )patent( از تا می دهد انحصاري حق آن مالک به:
.واردات و فروش فروش، براي عرضه استفاده، ساخت،

http://www.Iranpatent.ir
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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 یا خارجی

vتاس اهمیت حایز بسیار جغرافیایی قلمرو اختراع ثبت در.

vجاآن در قبال که شود می محافظت جایی در اختراع بنابراین 
.است شده ثبت

vدر امجز بصورت باید و ندارد وجود المللی بین اختراع ثبت 
.نمود اقدام کشوري هر

vمانند معاهدات برخی البته PCT را پرونده تشکیل روند 
.است نموده تسهیل

http://www.Iranpatent.ir
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ثبت اختراع چه مزایایی دارد؟

سرمایه گذاریها

تحقیقات

درخواست ثبت اختراع

تحقیق و توسعه بیشتر

اعطاي پتنت
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...ولی در صورت عدم ثبت اختراع 

سرمایه گذاریها

تحقیق و توسعه کپی کردنها ظاهر می شود

آماده تولید و عرضه به 
بازار

http://www.Iranpatent.ir
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ثبت اختراع یا مقاله؟

Creation New NO 

Yes 
Secret

/Public
Secret 

Public

Publish 

Patent

Patent 
/publish

  www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس                                                                                             

)قانون 5بر اساس ماده (صاحب حق اختراع 

vمستقل مخترع
vمشترك مخترعان
vاستخدام؛ تحت مخترع  
کارفرما به حقوق خودکار انتقال§
استخدام قرارداد مفاد§
قرارداد فقدان صورت در کارفرما انحصاري غیر حق§

http://www.Iranpatent.ir
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تعداد اختراعات ثبت شده حقیقی و حقوقی
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)4ماده (موارد غیرقابل ثبت اختراع 
:زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج استموارد 

يریاضی و آثار هنرهاي  علمی، روشنظریه هاي کشفیات، ـ الف 
و سایر انجام کار تجاري هاي  روشو قواعد یا ها  طرحـ ب 

ذهنی و اجتماعیهاي  فعالیت
حیوانانسان یا هاي  بیماريتشخیص و معالجه هاي  روشـ ج 
ین منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنـ د 

آنهافرآیندهاي بیولوژیک تولید 
باشدآنچه قبالً در فنون و صنایع پیش بینی شده ـ هـ 
ظم اختراعاتی که بهره برداري از آنها خالف موازین شرعی یا نـ و 

باشدعمومی و اخالق حسنه 

http://www.Iranpatent.ir
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قانون 4ماده ) د(استفساریه بند 
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قانون 4ماده ) د(پاسخ استفساریه بند 
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 )1(چالش ثبت اختراع در حوزه پزشکی 
امد و انسان بیماریهاي معالجه و تشخیص روشهاي :ثبت عدم
 و خیصتش روشهاي صورت به استثنا این اروپا اختراعات ثبت قانون در

 عواق در .است شده آورده دام و انسان »بدن روي بر« بیماریها معالجه
 ای تشخیصی کار آن روي و شود خارج بدن از اي نمونه چنانچه اروپا در

 .بود خواهد ثبت قابل اختراع عنوان به گیرد صورت جدیدي درمانی
 به رو تحقیقات لذا و نشده دیده موضوع این ایران جدید قانون در ولی

 و ودهنب حمایت و ثبت قابل پزشکی هاي زمینه در ایرانی محققان رشد
.بود دنخواهن توسعه قابل خیلی کشور در پژوهشها این رسد می نظر به

 »دام و انسان بیماریهاي معالجه و تشخیص روشهاي« عبارت تغییر :حل راه
»دام و انسان بدن روي بر بیماریهاي معالجه و تشخیص روشهاي« به
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)2(چالش ثبت اختراع در حوزه پزشکی 
فرایند و فراوردههاي دارویی: امکان ثبت اختراع

، مهم ترین علت پیشرفت صنایع دارویی در کشور هندوستان: 1تذکر
بود که به  1977تصویب قانون ثبت اختراعات این کشور در سال 

موجب آن فقط روش هاي نوین تولید دارو مورد حمایت قانون قرار 
.گرفت و نه خود محصول جدید دارویی

اگر شرکت هاي داروسازي خارجی هر کدام از فرآورده هاي خود را : 2تذکر
 دو در ایران ثبت کنند، از آنجایی که در قانون ما فرآیند و دارو هر

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

.سوي یک شرکت خارجی به ثبت رسیده است

http://www.Iranpatent.ir
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ن تقسیم بندي ثبت اختراع در حوزه پزشکی در ایرا
  دسته بندي ثبت اختراع  مثال

چاقوي جراحی آنتی باکتریال  قابل ثبت  ابزارها و تجهیزات پزشکی 

و  ويداروي ضد التهاب پوستی با نانوذرات اکسید  ر
یا داروي ضد افسردگی  قابل ثبت  یی فرایند و فراورده دارو

صابونها و مواد شوینده با قابلیت جدید  قابل ثبت  مواد بهداشتی و سالمت 

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

ا استفاده بیوتکنولوژي صنعتی مانند استخراج فلزات ب
از باکتري قابل ثبت منابع ژنتیک و اجزاي تشکیل دهنده آنها  

)دستورزي شده(

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

سنسور تشخیص سرطان خون قابل ثبت دستگاه و ابزار تشخیص بیماریها

آموزشی عمومی پیشگیري از بیماریهاي عفونی  ت غیر قابل ثب آموزش بهداشت و سالمت 
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)قانون 17ماده (مجوز اجباري 

vملی صالح مقام یک توسط که است اي اجازه اجباري، مجوز  
 می اعطا شخصی هر به و صادر )اختراع ثبت اداره یا دولت(

 ندهدار اجازه بدون شده ثبت فرآیند یا محصول یک از تا گردد
 به ربوطم قوانین بر استثنایی ، اجباري مجوز .نماید استفاده آن

.باشد می اختراع ثبت
vشود می صادر زیر موارد در عمدتاً ، اجباري مجوزهاي:
ü  اختراع حق از استفادهءسو صورت در  
ü   کند اقتضا جامعه منافع که مواقعی در
ü سال 5 مدت ظرف سازي تجاري عدم صورت در

http://www.Iranpatent.ir
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)قانون 18ماده (ابطال گواهی ثبت اختراع 

vدادگاه از را اختراعی گواهینامه ابطال می تواند ذي نفع هر 
 از یکی کند ثابت ذي نفع که درصورتی .نماید درخواست
  بند و )6( ماده صدر و )4( ،)2( ،)1( مواد در مندرج شرایط

 اختراع گواهینامه ابطال حکم است، نشده  رعایت آن )ج (
  .می شود صادر

:یادآوري
vاختراع، ثبت شروط )2( و )1( مواد
vو ثبت غیرقابل موارد )4( ماده  
vاختراع کامل افشاي عدم )6( ماده.
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ضمانت اجرایی مالکیت فکري ثبت شده
vه آن مسئولیت پیگیري و رصد آثار نقض شده بر عهده ثبت کنند

.است و اداره ثبت و قوه قضاییه هیچ گونه مسئولیتی ندارد
v قوه  ثبت شدهالبته در صورت مشاهده نقض داراییهاي فکري

.قضاییه به عنوان امین وي، پشتیبان فرد یا شرکت خواهد بود

v دستور موقتتامین دلیل ؛یموقتاحتیاطی و اقدامات ،  
vخسارات  جبران ضمانت اجراي مدنی؛
v از (س یا حب) از یک تا پنج میلیون تومان(جزاي نقدي ضمانت اجراي کیفري؛

و یا هر دوي آنها) ماه 6روز تا  91

http://www.Iranpatent.ir
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چند نکته تکمیلی
üنیست ”تولید مجوز“  اختراع ثبت. 

üکسب به نیاز )داروها جمله از( اختراعات از برخی تولید 
.دارد ذیصالح مراجع از مجوز

üزينیا شده، ثبت اختراعات از آموزشی هاي استفاده براي 
.)15 ماده( نیست اجازه کسب به

üمالک پتنت، احتمالی نقض نمودن مانیتور و رصد مسئول 
.قضاییه قوه نه است آن
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شرایط قابلیت ثبت اختراع
)Novelty(جدید بودن ) 1
Industrial( کاربرد صنعتی داشتن) 2 applicability(
Inventive( گام ابتکاري) 3 step(
Disclosure( افشاء اختراع) 4 of Invention(
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)قانون 2ماده (شرایط ثبت اختراع در 
 آن منظور .دنباش قبلی افشاي سابقه از بخشی یا نشده افشا پیشتر که است جدید و نو وقتی ابداع یک

 لیمتس تاریخ اولین از قبل جهان نقاط تمام در قبلی صنعت یا فن به مربوط فنی دانش که است

.)2 ماده( شد نخواهد ثبت اال و باشد نگرفته قرار عموم دسترس در بطریقی تقاضانامه

 آن صاريانح غیر و گسترده مفهوم به تجارت یا صنعت از رشته اي در را آن بتوان : صنعتی کاربرد منظور

.)2 ماده(برد بکار شود، می نیز خدمات و ماهیگیري کشاورزي، دستی، صنایع شامل که

 در که یشخص براي نظر مورد ابداع اختراع، قبلی افشاي سابقه گرفتن نظر در با : ابتکاري گام از منظور

 در داعاب نبودن بدیهی .نباشد )آشکار و معلوم( بدیهی است )عادي( مهارت داراي مربوط صنعت و فن

.)قانون 2 ماده( است آن بودن خالقانه و نوآورانه بر تاکید جهت قیدي واقع

http://www.Iranpatent.ir
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نمونه فرم داوري اختراعات
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)Prior Art(جستجوي اختراعات پیشین 

• Micropat

• Elsevier

• Patent Database

• Patent Office websites of USA, EPO, JPO etc.
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PCTکشورهاي عضو معاهده 
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PCTمراحل ثبت اختراع از طریق معاهده 
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PCTزبان هاي مورد تایید 

زبان هاي 
مورد تایید
PCT

  www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس                                                                                             

نمونه فرم تقاضاي تشکیل پرونده
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مراحل ثبت اختراع
1. Preparation آماده سازي       

– Invention Report شرح اختراع
– Patent Draft پیش نویس پتنت
– Application Forms Filling نامه پرکردن فرمهاي تقاضا

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

3. Granting اعطاي پتنت

4. Maintenance نگهداري
– Monitoring رصد                                              
– Renewal تمدید
– Enforcement اعمال حق                               
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آیین ثبت اختراع در دنیا
Filing  مه ثبت تقاضانا

یا اظهارنامه

Formal Exam
 بررسی شرایط شکلی

Prior Art Search
اعجستجوي سابقه اختر

Publication 
انتشار اظهارنامه

Substantive exam
بررسی ماهوي یا علمی

Opposition
)موردي(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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1مثال 
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2مثال 
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مدارك ثبت اختراع در ایران

vمتن اختراع
ادعاها§
خالصه اختراع§
توصیف مشروح اختراع§
نقشه هاي اختراع§

v انمخترع/مخترعو کارت ملی شناسنامه فایل اسکن شده
v براي اشخاص حقوقی(فایل اسکن شده آخرین روزنامه رسمی(
v وکیل(تقاضاي ثبت اختراع( 
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هزینه هاي ثبت اختراع داخلی
v اختیاري(هزینه وکیل(

vهزینه تشکیل پرونده
تومان 10000اشخاص حقوقی / تومان  1000اشخاص حقیقی 

vهزینه داوري و ارزیابی
)با توجه به آیین نامه مرجع داوري(هزار تومان  500تا  300متوسط بین 

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

v هزینه شارژ اختراع
)اردبه نوع شخصیت حقوقی  بستگی د(میلیون تومان  5هزار تا  500بین 
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هزینه تمدید اختراع ثبت شده
:اشخاص حقیقی) الف

هزار تومان 10سال اول تا پنجم به ازاي هرسال شارژ 
هزار تومان 20سال ششم تا دهم به ازاي هر سال شارژ 
هزار تومان 30سال یازدهم تا پانزدهم به ازاي هر سال 
هزار تومان 40سال شانزدهم تا بیستم به ازاي هر سال 

هزار تومان باید  500سال مبلغ  20براي حفاظت از اختراع براي مدت 
.پرداخت شود

به عنوان مثال دانشگاه یا شرکت: اشخاص حقوقی) ب
برابر  10کلیه هزینه هاي ثبت اختراع براي شخصیت هاي حقوقی 

.شخصیت حقیقی است
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نحوه محاسبه هزینه تمدید سالیانه

درصد سهم دارد  25در اختراعی دانشگاه یا شرکتی 
:بنابراین هزینه ثبت اختراع برابر است با

هزارتومان 25 :بخش حقوقی
تومان 500هزار و  7  :بخش حقیقی

  :جمع هزینه پرداختی براي ثبت اختراع یک سال
تومان 500هزار و  32
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سال معتبر است؛ البته به شرط تمدید 20پتنت 
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شروعایران در اختراع ثبت روند

استرداد تقاضانامه

 تقاضانامه
یالکترونیک

)متقاضی( پذیرش اولیه
امک اطالع رسانی توسط پی(

)یا پست الکترونیکی
یبررسی شکل
اختراع

نقص

اخطار رفع 
نقص

بله

خیر
اخطار رد تفاضانامه

بررسی  علمی
)  تأییده علمی(

کامل 

 آگهی روزنامه
رسمی

 گواهینامه ثبت
اختراع

احراز  شد

احراز  نشد

اخطار رد تفاضانامه

ماه 3تا  2
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اختراع باید در کجاها ثبت شود؟
vجایی که شرکت فعالیت دارد

vجایی که محصول تولید می شود

vجایی که بازارهاي عمده قرار دارند

vجایی که بازارهاي آینده وجود دارند

vجایی که رقبا فعالیت دارند

vجایی که ثبت اختراع قابل اعمال باشد
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نمونه سند منتشر شده
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انواع پتنت ها در اداره ثبت امریکا
vUtility Patent     ) ایرانثبت اختراعات همان قانون(

8615118

vDesign Patent  ) ایرانطرح صنعتی همان قانون ثبت    (
D696485

vPlant Patent     ) ایرانگونه گیاهی همان قانون ثبت            (
PP24116
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اجزاي فنی و حقوقی پتنت

PATENT 
SPECIFICATION

PUBLIC

INVENTOR

EXCLUSIVE
RIGHT

USEFUL ARTS

ادعاها

شرح اختراع

قسمت فنی

قسمت حقوقی

http://www.Iranpatent.ir
http://www.Iranpatent.ir


11/19/2016

دوره مباحث کاربردی حقوق مالکیت فکری 41

  www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس                                                                                             

v جدیدمحصول
v فرایند جدید

A  +  B  è C
D  +  E  è C

انواع پتنت ها بر اساس ماهیت اختراع
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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
vدر اختراع شیمیایی، مواد اولیه ذکر شود  .
vو در اختراعات مکانیکی قطعات و لوازم مورد استفاده آورده شود.

تکنیک ساخت -2
vبصورت گام به گام فعالیتهاي عملی صورت گرفته ذکر می شود.

کاربردها -3
vکاربردهاي بالفعل و بالقوه اختراع ذکر شود.

.در تدوین ادعانامه، به ادعاهاي اصلی و فرعی توجه شود: تذکر
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نکات مهم در تدوین ادعانامه

 به که است مواردي از فهرستی شامل که )Claims( ادعاها
 نآ تمایز وجه و نظر مورد اختراع جوهره و قلب مخترع، اعتقاد

.است قبلی کارهاي از

:مهم نکات
üتا حد امکان دامنه ادعاها بزرگ و گسترده نوشته میشود.
ü حتماً ادعاي اصلی مطرح شده باید در دامنه ادعاها وجود

.داشته باشد
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USPTOفرمت تدوین ادعانامه براي 

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 بندي ادعاها در سایت : نمونه
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)آیین نامه11ماده (تدوین ادعاي اختراع 

 و اختراع ماهیت به توجه با آن ها تعداد بودن معقول ـ1
  آن ها؛ ترتیبی شماره  گذاري

 ورط به و نرود فراتر اختراع توصیف در شده افشاء اطالعات از ـ2
باشد؛ شده مدلل و اثبات توصیف در کامل

 بیان ،مثبت جمالت از استفاده با را حمایت قابل فنی ویژگی هاي ـ3
نماید؛
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)آیین نامه11ماده (ادامه تدوین ادعاي اختراع 

 یا نقشه ها به ارجاع از اجتناب، غیرقابل موارد در جز -4
 تیعبارا بردن کار به از ممکن حد تا و گردد امتناع توصیف

 در که همان طور « یا »آمد توصیف در که همان طور « مانند
شود؛ خودداري »شده داده نشان نقشه ها

 تهداش ضرورت نقشه به ارجاع ادعا فهم براي که صورتی در ـ 5
 خصمش عالمت و نقشه صفحه شماره ادعا، بیان از پس باشد،
گردد؛ ذکر پرانتز داخل در آن کننده

.نباشد اختراع مزایاي و اجرا شیوه بر مشتمل ـ 6
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USPTOنگارش توصیف اختراع در 

v Field of the invention
vBackground of the invention
vSummery of the invention
vDetail of the invention
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)آیین نامه 10ماده (تدوین توصیف اختراع 

؛به گونه اي که در اظهارنامه ذکر گردیده 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 آن4

 ـ ارائه راه حل براي مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و 5
کافی و یکپارچه اختراع؛
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)آیین نامه 10ماده (ادامه تدوین توصیف اختراع 

ـ توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود 6

اعات ـ بیان واضح و دقیق مزایاي اختراع ادعایی نسبت به اختر7
پیشین، 

ـ توضیح حداقل یک روش اجرایی براي به کارگیري اختراع؛ 8

ـ ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت 9
.اختراع گویاي این امر نباشد

http://www.Iranpatent.ir
http://www.Iranpatent.ir


11/19/2016

دوره مباحث کاربردی حقوق مالکیت فکری 48

  www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس                                                                                             

USPTOنمونه متن پتنت 
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USPTOنمونه نگارش ادعانامه پتنت 
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اهداف جستجوي پتنت
üجلوگیري از انجام تحقیقات تکراري
üصرفه جویی در هزینه هاي پژوهش و تحقیقات
üشروع حرکت از یک گام جلوتر
üمحل مناسب براي کشف ایده هاي پژوهشی
üلیجستجوي پیشینه اختراع با هدف ثبت بین المل
üامکان حل مشکالت موجود در صنعت
üرصد فناوري و شناسایی صاحبان تکنولوژي
üامکان کشف دانش فنی در قالب مهندسی معکوس
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ویژگی اطالعات پتنت ها
ü ،کاربرد صنعتی داشتن
ü ،امکان آشکارسازي تواناییهاي عملی اختراع را داشتن
ü ،قابل اجرا بودن
ü ،شرح دقیق داشتن
ü ،اطالعات متمرکز ارایه دادن
ü ،ساختار واحد داشتن
ü ،دسترسی آسان داشتن
ü ،طبقه بندي استاندارد بین المللی داشتن
ü ،امکان انجام جستجوها را داشتن
ü ،مرجع بودن
üگستردگی داشتن.
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گام هاي ضروري براي جستجوي پتنت مناسب

100

جستجوي
پتنت

انتخاب 
کلیدواژه ها

انتخاب بانک اطالعاتی 
جامع و قوي

تعیین استراتژي 
جستجو
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تعیین استراتژي جستجوي اختراعات) گام اول

v قبل از پژوهش و تحقیق(بررسی وضعیت فناوري مورد نظر(

v قبل از پرداخت هزینه ثبت(بررسی پیشینه اختراع(

v قبل از سرمایه گذاري(بررسی اعتبارسنجی پتنت(
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)مثال موردي(انتخاب کلید واژه ها ) گام دوم

تصفیه آب
Purification

الف

د

ب

ج

Flocculationهـ
انعقاد

Desalination
شیرین سازي

Aeration
هوادهی

Sedimentation
ترسیب

Disinfection
ضدعفونی کردن
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انتخاب بانک اطالعاتی) گام سوم
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دسته بندي بانک هاي اطالعاتی پتنت ها
سطح ملی -1

USPTO.govاداره ثبت اختراعات امریکا : مثال

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

سطح بین المللی -3
WIPO.intبخش اختراعات سازمان جهانی مالکیت فکري : مثال

سطح جهانی -4
رایگان  -4-1

FreePatentsOnline.comو پایگاه  Googleسایت : مثال
حرفه اي -4-2

Orbit.comبانک اطالعاتی : مثال
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www.USPTO.gov
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www.USPTO.gov
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 Orbitمزیت و ویژگیهاي بانک اطالعاتی 
vاترین بانک اطالعات اختراعات بین المللی ثبت شده در دنیقوي

v کشور100میلیون سند اختراع از  70دسترسی به متن کامل بیش از

vاتوجود ابزارهاي مفید و منحصر به فرد براي جستجوي کارآمد اختراع

vر دنیاامکان آنالیز پتنت و شناسایی فعاالن و رقباي عرصه فناوري د

vاتامکان جستجوي پیشرفته اختراعات خارجی با هدف ارزیابی اختراع

vارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی مناسب به مشترکان پایگاه
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استفاده از ابزار کوتاه سازي در جستجوي پتنت

vFiltration  ?   ?   ?   ?. Nano        در دو جمله

vFiltration  ?   ?   Nano ?.                   در یک جمله

Filtration  s Nano

F ها در زمینه یکسان واژه
تکنولوژي 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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کدهاي طبقه بندي  پتنت ها
vIntroduced in 1975 by WIPO as per Strasbourg 

Agreement
vUpdated after every five years
vCurrently Seventh Edition

Sections: 8 (A to H)
v     classes: 120 
v     subclasses:628 
v     Approximately: 69,000 groups
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International Patent Classification (IPC)

www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html
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Aکالس بندي بخش 
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A61زیرکالس بخش 
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A61Cگروه و زیرگروه مربوط به 
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کیطبقه بندي مربوط به وسایل دندانپزش: مثال
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کدهاي طبقه بندي اختراعات
v انجام شد که  1975نظام طبقه بندي اختراعات از سال

کد طبقه بندي . سري ویرایش شده است 7تاکنون 
:اختراعات با عنوان هاي زیر تعریف می شود

A 02 J 1/00
class Subclass group Subgroup  Section
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براي جستجو IPCاستفاده از سیستم 
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پتنت با کد موردنظر  3201یافتن 
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نمونه پتنت تجهیزات دندانپزشکی
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طبقه بندي اختراعات در امریکا نظام
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تعریف تحلیل پتنت و سطوح آن

رقابتی

استراتژیک

حقوقی

فنی

تحلیل پتنت

سطوح و ابعاد

موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس

استفاده از اطالعات اختراعات ثبت شده در پیشبرد برنامه ها، کمک به فرایند 
. تصمیم سازي و آگاهی از جدیدترین مباحث درحوزه خاص فناوري است
.به عبارت دیگر تحلیل پتنت یک میانبري براي توسعه فناوري می باشد
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اهداف تحلیل پتنت
فعالیت هاي علمی و فنی

روند فناوري
روند بازار

توانمندي فنی یک شرکت
تحلیل توان مندي هاي فنی رقبا

تغییرات رقبا
پتانسیل نواوري یک شرکت

رقباحق اختراع دست یابی به استراتژي 
فهمیدن عالئق تحقیقاتی رقبا

ودمسیر حرکت سازمان ها، شرکت ها و غیره به خوبی آشکار می ش
د، شناسایی شرکت هاي رقیب، شرکت هاي موفق، محصوالت جدی

فناوري هاي نوین 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
ü کاهش هزینه هاي پژوهشی(اجتناب از دوباره کاري( ،
ü ،انجام پژوهش از یک سطح دانش باالتر
ü شکل گیري ایده هاي نو(استفاده از راه حل جدید( ،
ü ،توجه به جنبه هاي محافظت از اختراع
ü آگاهی از روندهاي فنی و تجاري فناوري در دیگر کشورها
ü ،تعیین زمینه هاي مطمئن براي سرمایه گذاري
ü شناسایی اختراعات آزمایش شده به عنوان رویدادهاي

.جدید
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مثالهایی از هزینه عدم انجام تحلیل پتنت
 متوسط و کوچک شرکتهاي دهد می نشان اروپا پتنت دفتر مطالعه1.

 انامک که( تکراري تحقیقات انجام بابت دالر میلیارد 20ساالنه اروپایی
 یم هدر به )است بوده فراهم پتنت اطالعات طریق از آنها به دسترسی

.دهند

 شرکت هاي مجموعه زیر از Polaroid شرکت میان دعوي یک جریان در2.
SONYشرکت و Kodak   انجامید طول به 1990 تا 1970 سال از  که 
 شرکت توسط شده ثبت پتنت 7 نقض بدلیل   Kodak   شرکت

Polaroid ترتیب بدین و گردید دالر میلیارد3 بر بالغ خسارتی متحمل 
 ريفک مالکیت حقوقی مباحث تاریخ در ها نمونه ترین پرهزینه از یکی
.خورد رقم
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گام هاي عملیاتی براي انجام تحلیل پتنت

تحلیل
پتنت

انتخاب 
کلیدواژه ها

انتخاب بانک اطالعاتی 
جامع و قوي

پردازش اطالعات
و تحلیل پتنت
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)  1(پردازش اطالعات پتنت ها 
üشده در سراسر دنیا در حوزه فناوري وضعیت کلی اختراعات ثبت
ü شناسایی کشورهاي پیشرو در فناوري
ü شناسایی سازمانهاي متخصص در زمینه فناوري
üاوريشناسایی کشورهاي داراي بازار پرکشش براي سرمایه گذاري در فن
üشناسایی مخترعان و دانشمندان برتر در سطح دنیا در فناوري
ü شناسایی بازارهاي محافظت شده بوسیله رقبا در حوزه فناوري
ü بر اساس آمار اختراعات ثبت شده(ترسیم چرخه عمر فناوري(
üيمشخص نمودن سال ورود هریک از بازیگران به عرصه رقابت در فناور
ü شناسایی و رصد اختراعات قدرتمند در حوزه فناوري
üاوري بررسی شتاب ثبت اختراعات در کشورهاي با بازارهاي پرکشش فن
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سایر اطالعات تحلیلی مستخرج از نرم افزار
v تعداد اختراعات ثبت شده بر حسب سال
v نسبت پتنت هاي معتبر و غیر معتبر
v توزیع جغرافیایی اختراعات ثبت شده
v دسته بندي کاربردهاي فناوري
v بررسی پیشرفتها در زیرشاخه هاي فناوري
v گراف ارجاعات به صاحبان فناوري
v گراف مطالعات حوزه هاي زیرشاخه ها
v بررسی همکاریهاي مشترك بین شرکتها
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Orbit برخی مشترکان و استفاده کنندگان پایگاه
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مدیریت مالکیت فکري

vشناسایی دارایی هاي فکري شرکت یا سازمان: رکن اول

vحفاظت و صیانت از دارایی هاي فکري شرکت یا : رکن دوم
سازمان

vبهره برداري تجاري از دارایی هاي فکري: رکن سوم
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هاي فکريتجاري سازي دستاورد نهایی مدیریت دارایی
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ارتباط مالکیت فکري و کسب و کار
 هتوسع براي تواند می که است چتري عنوان به فکري مالکیت

 نیتام با کارآفرین فرد تا کند محافظت آن از جدید، کار و کسب
نماید ثروت خلق آن از و نماید تجاري را خود طرح بتواند خاطر

تجاري سازي

حفاظت

ایده
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روش هاي تجاري سازي اختراعات

)ذارتاسیس شرکت یا مشارکت با سرمایه گ(استفاده مستقیم مالک •

Assignmentفروش کامل امتیاز ثبت اختراع            •
       Licensingاعطاي امتیاز بهره برداري                     •
رویالتی•

تعیین راهبرد 
تجاري سازي

تشکیل شرکت لیسانس دهی
دانش بنیان

فروش حقوق 
نتیجه تحقیق

لیسانس دهی به شرکت هاي 
موجود

لیسانس دهی به شرکت هاي تازه 
تاسیس
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قراردادهاي لیسانس فناوري
vبصورت البته .است سازي تجاري هاي شیوه از یکی دهی، لیسانس 

.فناوري متقاضی هاي شرکت یا شرکتی به فناوري دادن اجاره

vانواع قراردادهاي لیسانس:
)Exclusive(انحصاري حتی مالک •
)Sole(به غیر از مالک انحصاري•
)Non-Exclusive(غیر انحصاري •

vابعاد قراردادهاي لیسانس:
مدت•
جغرافیا•
تعداد•

http://www.Iranpatent.ir
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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

فرایند  تجاري سازي در یک نگاه
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سیر خلق فناوري

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

سازي  و بازار یابیتجاري حفاظت و افشا 

توسعه بازارها  

http://www.Iranpatent.ir
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تحقیقات آزمایشگاهی  ....بهینه سازي، افزایش  مقیاس و  

سازي  و بازار یابیتجاري حفاظت و افشا 

توسعه بازارها  

دانشگاه و مراکز پژوهشی

TLO and  IC

 شرکتهاي  تشکیل شده

سیر خلق فناوري
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                                    MITدانشگاه TLOمرکز 
فرایند ده مرحله اي انتقال تکنولوژي در این مرکز

تحقیقات) 1   افشاي اولیه اختراعات) 2  افشاي کامل اختراعات) 3  

بازاریابی) 6  حفاظت) 5  ارزشیابی و اظهار نظر) 4  

ایجاد کسب و کار) 7  اعطاي حق امتیاز) 8  تجاري سازي) 9 

سوددهی) 10 
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Spin-offهاي انشعابی تاسیس شرکت
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دانشگاه کارآفرین
vAt 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.
vApproximately 150 new MIT-related 

companies are founded each year.
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دانشگاه کارآفرین
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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مبحث پایانی

http://www.Iranpatent.ir
http://www.Iranpatent.ir


11/19/2016

دوره مباحث کاربردی حقوق مالکیت فکری 87

  www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی هاي فکري و فناوري مدرس                                                                                             

نهادهاي متولی ثبت در کشور: دسته اول
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور –اداره کل مالکیت صنعتی ) 1

ثبت اختراع، عالمت تجاري، طرحهاي صنعتی، نشان جغرافیایی

www.iripo.ssaa.ir
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی –اداره کل حقوقی و مالکیت معنوي ) 2

ثبت کلیه آثار ادبی و هنري

mho.farhang.gov.ir
وزارت جهاد کشاورزي –موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ) 3

ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

www.spcri.ir
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی) 4

ثبت اختراعات دفاعی

www.tridi.ir
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نهادهاي حامی ثبت اختراع خارجی: دسته دوم
ریاست جمهوري –صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ) 1

تجاري سازي اختراعات/ از ثبت اختراع خارجی %  50حمایت 
insf.gov.ir

وريمعاونت علمی ریاست جمه –ستاد ویژه توسعه فناوري نانو ) 2
از اختراعات نانویی در خارج از کشور% 90حمایت 

www.nano.ir
کانون پتنت ایران) 3

از اختراعات نانویی در خارج از کشور% 90حمایت 
www.patentOffice.ir

http://www.Iranpatent.ir
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نهادهاي تخصصی تجاري سازي: دسته سوم
سازمان بورس اوراق بهادر -بازار دارایی هاي فکري) 1

ارایه طرح ها و اختراعات ثبت شده براي عرضه به سرمایه گذاران
www.ifb.ir

صندوق هاي خطرپذیر) 2
مامشارکت در تاسیس شرکت جدید؛ سرمایه از صندوق و فکر و ایده از ش

صندوق مالی توسعه تکنولوژي•
موسسه توسعه فناوري نخبگان•
صندوق مالی فناوریهاي نوین•
صندوق توسعه صادرات شریف•
شرکت سامان سرمایه نانو•
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوري ایرانیان•
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سایر نهادهاي مرتبط: دسته چهارم
زیرنظر نهاد ریاست جمهوري –بنیاد ملی نخبگان ) 1
vارزیابی میزان نوآوري اختراعات و بررسی کاربردي بودن و امکان تجاري سازي آن 
v به بعد 82ثبت شده از سال (حمایت از اختراعات برگزیده(
vشناسایی نخبگان و اعطاي تسهیالت به مالی به آنها
v فعالیت در پروژه هاي تحقیقاتی(امکان استفاده از تسهیالت سربازي(

www.bmn.ir

سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران) 2
همکار بنیاد ملی نخبگان در ارزیابی علمی اختراع

یکی از مراجع یازده گانه ارزیابی اختراع

www.irost.org  

LOGO

info@IranPatent.ir

elmkhah@gmail.com
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