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 مقدمه

جمهوری اسالممی   کشوردر اداره ثبت اختراعات که  دهد را توضیح می یهای بررسی ماهوی اظهارنامه فرآیند ،این سند

صنعتی های  نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح آیین 28ماده  ۀمطابق اصمحی .اند کرده اختراع تقاضای ثبتایران 

و سالوابق موجالود ثبالت شالده توسالش کارشناسالان اداره اختراعالات،         پس از بررسی شاللیی اظهارناماله   ،و عمئم تجاری

 .   شود می بررسی ماهوی به مراجع ذیصمح ارسال جهتاظهارنامه 
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 فرایند ارزیابی ماهوی اختراع -1
 :شود انجام میزیر  های فعالیت اظهارنامۀ اختراع، بررسی ماهوی در

 ادعاهاهای فنی  استخراج ویژگی 

 انجام جستجو 

 پاسخ استعمم   ۀبه همراه نام ملتوب ۀگزارش جستجو و نظری تنظیم 

یلسالان، در مراجالع مختیالف     ای اطمینان از بررسی همسان و مطیوب اختراعالات در قالالر رویاله    ،منظور از این فرآیند

 است. 

هزینه و مشالخ  کالردن ارزیالاب مالرتبش بالا حالوزه عیمالی،          دریافت مانندمرجع استعمم پس از انجام اقدامات اولیه، 

 .کند می به ارزیاب ارسال «گزارش جستجو و نظر مکتوب»فرم  و «استعالمنامه »اظهارنامه را به همراه 

 

 شالده  یالاد مرجع   ،صنعتی و عمئم تجاریهای  نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح آیین 28ماده  ۀمطابق اصمحی

 اختالراع  مالاهوی  بالا شالرایش   انطبالا   نظر از را اظهارنامه ماه 5 ظرف مدت حداکثر اختراع، محرمانگی حفظ ضمن

 .کند می اعمم ثبت مرجع به مستند صورت به را نتیجه و کرده بررسی ه،نام آیین و قانون در مندرج

 

با در نظالر گالرفتن   و  مطابق مستندات اولیه ارائه شده از طرف اداره ثبت اختراعات اظهارنامهبررسی کننده  ارزیاب

باله   ،یالا رد اظهارناماله  مبنی بر تاییالد   را و نظر نهایی خود کرده فرم گزارش داوری را تلمیل ،این سند 4 تا 1بندهای 

گیرنالد کاله از طریالق سالامانه اداره ثبالت       مالی  فقش مستنداتی مورد بررسی قرارالزم به ذکر است . کند می مرجع اعمم

در اختیار مرجع استعمم قرار گرفته باشند. دریافت مدارک و ضمائم پرونده به صورت مستقیم از متقاضی و  اتاختراع

 .است ممنوع باشد، مطیقاً کردهموازی که مرجع استعمم پیش بینی های  یا از طریق سامانه

 

 توجه به موارد زیر ضروری است:

      شالده در   پیوسالت مطالالبی فراتالر از مسالتندات     در صالورتی کاله  دریافت هرگونه فایالل اصالمحی از متقاضالی

)در مالورد   قابالل پالریرش نخواهالد بالود     ،ارائه کالرده باشالد   اللترونیلی سامانه اداره ثبت اختراعات، اظهارنامه

و اصمحات دیگالر از ایالن   ها  نقشه ۀاشتباهات تایپی یا اممیی، اصمح شمارتوان به اصمح  می اصمحات مجاز

 (.کرد، اشاره نلنددست که تغییری در محتوای فنی پرونده ایجاد 

 دسالتورالعمل کارشناسالی مالاهوی کاله از طریالق       مطابق بینی شده در گزارش داوری پیشموارد  ۀتلمیل کیی

 ه است، ضروری است.اداره ثبت اختراع ارائه شد

 شالده   پیوسالت ادعانامه  آخرین شماره ادعاهای ذکر شده در گزارش داوری مبنی بر رد یا تایید آنها، بر اساس

 . باشد در مدارک اظهارنامه
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  به اداره ثبت اختراعالات، از  پس از ارسال گزارش داوری  ،برخی از ادعاها باشد تاییددر صورتی که نظر نهایی

پیالرو   یاسالتعمم  ۀمتعاقبالا نامال  . کندتنظیم و به اداره ارسال  راادعانامه اصمحی  شود تا می متقاضی خواسته

شده  تایید یا مردود بودن ادعانامه اصمحدربارۀ نظر مرجع شد تا نامه قبیی برای مرجع استعمم صادر خواهد 

 .دریافت شود

 شرح و   ،از نظر ماهوی همچنین .شودگراری ادعاها و ارتباط بین آنها اصمح  شمارهباید ادعانامه اصمحی  در

 .کندپشتیبانی  شده را ، ادعانامۀ اصمحتوصیف اختراع

ی وابسالته مالورد تاییالد باشالد در ادعاناماله      ادعالا  چنانچه ادعای مستقل رد شده باشد ولی یک یا چند نکته:

صالورت ادعالای   باله   ،بالا اعمالال تغییالرات الزم    ای که تایید شده، از ادعاهای وابسته حداقل یلیباید اصمحی 

   .نیست به عبارت دیگر ادعانامه بدون ادعای مستقل قابل پریرش و ثبت .مستقل تنظیم شود

در میاان   خود را در تنظیم ادعانامه اصالحی با متقاضی مشورتیتواند نظر  می لذا مرجع استعالم

 الزم را انجام دهد.های  گذاشته و راهنمایی

 اظهارنامه خواهد بود.رد  ۀبدیهی است عدم تایید ادعانامه اصالحی به منزل

 

 دقیق مستندات و مدارک اظهارنامه  مطالعه -1-1

 ضمائم عبارتند از: ت و ضمائم مرتبش با اختراع است. اینثبت اظهارنامه اختراع منوط به ارائه مدارک، مستندا

 شرح و توصیف اختراع 

 ادعانامه یا ادعاهای اختراع 

  خمصه توصیف اختراع 

  فنی اختراع های  نقشه 

 

  اختراع توصیف و شرح -1-1-1

 دقیالق  جزئیات و کامل توضیحات با عناوین مجزا، بند 9 بر مشتمل باید اختراعات ثبت قانون نامه آئین 10 ماده طبق

  .شود ارائه

 اهداف و فنی مشلل .3 ؛فنی زمینه .2 ؛اختراع عنوان .1: است این مواردشامل  اختراع شرح و توصیف ۀگان بندهای نه

 ؛اختالراع  یلپارچه و کافی دقیق، شرح با همراه حل راه ارائه .5 ؛موجودهای  پیشرفت سابقه و پیشین دانش .4 ؛اختراع

 صالنعتی  کالاربرد  .9 ؛اجرایالی  روش یالک  حالداقل  توضیح .8 ؛اختراع مزایای .7 ؛نمودارها وها  نقشه و اشلال توضیح .6

 .اختراع
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 نامه اختراعادعا -1-1-2

هالای   ویژگالی ،  1386های صنعتی و عمئم تجاری مصالوب   آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح 11طبق ماده 

. توجه داشالته باشالید   شودبیان  اثبات قابل با جممت باید ،و حدود آناختراع یا نلات نوآورانه  نلته فنی قابل حمایت،

 هرفنی  مشخصات و ادعا مورد عناصر جدید شامل شرح است که فرآورده( یا فرآیندادعانامه اختراع یک محصول )که 

 شود. . مزایای حاصل از اختراع در ادعانامه ذکر نمیاستها آن از یک

 گراری شده نوشته شود. شمارهوار و  جمیهادعاها باید با حفظ اولویت به صورت صریح، واضح، 

زیادی جایگاه و اهمیت به لحاظ حقوقی  همبه لحاظ فنی و  هم اختراع است کهترین مدارک  ادعانامه یلی از مهم

 .شود می اختراع بر اساس ادعاهای ذکر شده انجام ۀبررسی اظهارنام .دارد

تعداد  .شوند می ادعاهای نوشته شده در یک ادعانامه، به دو دسته کیی ادعاهای مستقل و ادعاهای وابسته تقسیم

یک یا دو تنها  اختراع ،در بیشتر موارد .ادعاهای وابسته استتعداد کمتر از  معموالها ادعانامه ادعاهای مستقل در

 .داردادعای مستقل 

 

فنی اصیی اختراع را در های  ویژگیادعای مستقل ادعایی است که به سایر ادعاها وابستگی نداشته و  مستقل:ادعای 

. دارندیک یا در برخی موارد دو یا چند ادعای مستقل حداقل اختراع های  خود جای داده باشد. تمام اظهارنامه

کند، بدین معنی که  حمایت از اختراع را طیر می ۀاین ادعا بیشترین دامن است.ادعای مستقل  ،همیشه اولین ادعا

)زمانی که اختراع ثر ؤماجزاء اشاره کرده و  اختراعهای اصیی  به تلنیک تر از ادعاهای دیگر است و طوالنی عموماً

 شوند.  ع فرآیند است( در آن بیان میا)زمانی که اخترفرآورده است( یا مراحل اصیی اختراع 

ذکر شده در های فنی اختراع بپردازد و یا جزئیات فنی  هر ادعای دیگری که به بیان سایر ویژگی ادعای وابسته:

با ارجاع به سایر  ادعاهای وابسته. معموال ی وابسته استادعارا تشریح کند، ادعاهای وابسته سایر ادعای مستقل یا 

زمان به  ادعای وابسته مملن است به ادعای مستقل، یک یا چند ادعای وابسته و یا همبنابراین  ؛شوند می ادعاها شروع

ی مستقل محدوده دعاتر هستند و نسبت به ا باشد. ادعاهای وابسته عموما کوتاهادعای مستقل و وابسته ارجاع داده 

 های زیر آغاز ی وابسته با ارجاع به ادعاهای پیشین به صورتهاادعا دهند. معموالً حمایت کمتری را پوشش می

 د:نشو می

)یا هر ادعا یا ادعاهای دیگری که این ادعای وابسته قصد توضیح جزئیات فنی آن  مطابق ادعای شماره یک

 ؛ ...را دارد(

 ...ذکر شده در ادعای شماره یک /فرآیندوسییه

 «مطابق ادعای شماره یک و دو»تواند به چند ادعا ارجاع دهد، مثم :  می ادعای وابسته
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 اختراع توصیف  خالصه -1-1-3

های صنعتی و عمئالم تجالاری    اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح نامه آئین 13طبق ماده خمصه توصیف اختراع باید  

 کیمه باشد. 200تا  70شامل و شود تهیه و تنظیم  ،مرکز ماللیت معنوی موجود بر روی سایت

 اختراع فنی های نقشه یا نقشه -1-1-4

 صالورتی  در. شود ترسیم اختراعات ثبت قانون اجرایی نامه آیین 15 ماده با مطابقباید  اختراع فنی های نقشه یا نقشه 

 به اختراع از حقیقی تصویر ارائه) شود می ترسیم فرآیند دیاگرام بیوک ،باشد جدید فرآیند یک ایجاد اختراع ادعای که

 (.باشد نمی قبول قابل فنی نقشه عنوان

 عنوان اختراع -1-1-5

و حالالت کیالی نداشالته    ( کیماله  10 تا 3 بین ترجیحاً) کند معرفی صریح طور به را اختراع ماهیت و تلنیک باید عنوان

 باشد.

 

 

 اختراع استثنائات -1-1-6

صالنعتی و عمئالم تجالاری    های  قانون ثبت اختراعات، طرح 4با توجه به ماده  اظهارنامه راموضوع  ،در گام بعد، ارزیاب 

هالر   ادعالا جالزء  چنانچه  .شود یا خیر شامل موضوع مورد ادعا می اختراع استثنائاتآیا  کند تا تشخی  دهد بررسی می

رسمی به اداره اعالمم خواهالد    ۀطریق نام مراتر ازو  بودهغیر قابل ثبت  اظهارنامه ،باشد 4کدام از موارد مشمول ماده 

 شد.

 

  قانون ثبت اختراعات 4ماده 

 : موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است

 . هنری آثار و ریاضی روشهای ، عیمی های نظریه ، کشفیات ال الف

 . اجتماعی و ذهنی فعالیتهای سایر و تجاری کار انجام روشهای یا قواعد و طرحها ال ب

 . ال روشهای تشخی  و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان ج

 شود. های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی این بند شامل فرآورده

 .آنها تولید بیولوژیک فرآیندهای همچنین و آنها دهنده تشلیل ژنتیک اجزاء و ژنتیک منابع دا

 بینی شده باشد. پیش صنایع و فنون در قبمً آنچه ال ها
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ای از جهان ازطریالق انتشالار کتبالی یالا شالفاهی یالا ازطریالق         چیزی که در نقطهفن یا صنعت قبیی عبارت است از هر 

، افشالاء شالده    استفاده عمیی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارناماله ثبالت اختالراع   

 باشد.

از تالاریخ حالق تقالدم     درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یالا در مالوارد مقت الی قبالل    

 اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

 .باشد حسنه اخم  و عمومی نظم یا شرعی موازین خمف آنها از برداری بهره که اختراعاتی ال و

 

 و وضوح اختراعثر ؤمافشای  -1-1-7

، ثرؤم آیا تمام مدارک ارسالی به صورتباید بررسی کند قبل از اقدام به بررسی ماهوی و جستجوی تخصصی، ارزیاب  

تواند در صورت نیاز به صورت ح وری یا تیفنی با متقاضالی صالحبت    می . ارزیابکامل و واضح افشاء شده است یا خیر

 .  کند

 

 وحدت اختراع -1-1-8

کاله یالک    ،ای از اختراعات مرتبش دستهقانون ثبت اختراعات اظهارنامه باید فقش به یک اختراع یا به  8ماده  با مطابق  

آن  ،دهند مربوط باشد. لرا ارزیاب با در نظر داشتن تمام جزئیات و مطالعه دقیق اظهارناماله  می اختراع کیی را تشلیل

باله متقاضالی اعالمم    ، اختالراع وحالدت نداشالته باشالد    . در صورتی که کند می بررسی «داشتن وحدت اختراع»را از نظر 

هالای   پس از وصول اظهارنامه ،همان مرجع کند. سپستقسیمی  های اظهارنامه/ اقدام به تسییم اظهارنامه تاخواهد شد 

 .کردتقسیمی، اختراع را ارزیابی خواهد 

همان توصیف اولیه و بدون تغییر ها  توصیف اختراع برای هر کدام از اظهارنامه ،تقسیمیهای  در اظهارنامه نکته:

و کند ادعانامه را اصمح  تواند تنها می. متقاضی کردتوان مطالر جدیدی فراتر از توصیف اولیه اضافه  نمی خواهد بود و

شرح در باید  شده های اصمح . ادعانامهاصمحی برای هر موضوع ارائه نماید ۀادعانام ،تقسیمیهای  به تناسر اظهارنامه

 .شوند و توصیف اختراع پشتیبانی

 

 بندی بین المللی اختراع طبقهتعیین کلمات کلیدی و  -1-2

 کالرده اظهارنامه و کیمات کییدی متناسر با آن را مشالخ    فنیحوزه  ،محتوای مستندات ارائه شده ۀارزیاب با مطالع

بنادی   طبقاه  بالا  دهد. طبقه بندی موضوع اختراع، مطابق می فرآیند طبقه بندی را انجام ،و با استفاده از این کیمات

شالود. هالر اظهارناماله     می انجام )/http://www.wipo.int/classifications/ipc/en( المللی اختراعات بین

 تواند بیش از یک طبقه را نیز در برگیرد.   می و تخصصی فنیهای  و بسته به حوزه است شامل حداقل یک طبقه

 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
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 (برای ورود کلیک نمایید) IPC طبقه بندیسایت وایپو . 1شکل

بنالدی را نشالان داده    طبقاله . شلل زیر سطوح مختیف شودانجام  اصیی گروهبندی اظهارنامه حداقل باید تا سطح  طبقه

 است.

 

 
 

 
 بندی اظهارنامه طبقهو حداقل طبقه مورد نیاز برای  IPCسطوح مختلف طبقه بندی . 2ل شک

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
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 (برای ورود کلیک نمایید) CPC بندی طبقه. 3ل شک

 

 

 تعیین عبارت جستجو  -1-2-1

 اختالراع اسالت  ای از پارامترهای الزم برای دستیابی به بهترین نتایج جستجو در مورد موضوع  مجموعه ،عبارت جستجو

 تواند شامل موارد زیر باشد: می که

 ترکیبی از کیمات کییدی -

 طبقه بندی بین المییی   -

 اسامی مخترعین و ماللین -

 زمانی جستجوهای  بازه -

 (امه، توصیف، متن کامل، صفحه نخستتعیین متن جستجو )خمصه توصیف، ادعان -

 کشور و زبان خاص برای جستجو -

 و...

 شود. می و...( تعیین and ،orارتباط بین پارامترهای مرکور با استفاده از عمیگرهای مختیف )مانند 

را بالا درک کییالت اختالراع و نهایتالا      «عبارت جسالتجو »برای جستجو و بررسی جدید بودن ادعاها ارزیاب در ابتدا باید 

مختیالف  های  تواند به زبان می «عبارت جستجو». کندتنظیم  ذکر شده در ادعانامهو مشخصات فنی ها  براساس ویژگی

 .ساخته شودو با به کارگیری کیمات مترادف 

 

 :استفاده شودتواند برای جستجو  می زیرمنابع 

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
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 (http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx) اختراعات داخیی ثبت شدهپایگاه  -

- PATENTSCOPE  (http://www.wipo.int/patentscope/en/) 

- Espacenet (https://worldwide.espacenet.com/) 

- sGoogle Patent (https://www.google.com/?tbm=pts) 

- Lens (https://www.lens.org/lens/) 

- Freepatentsonline(FPO) (http://www.freepatentsonline.com/) 

- ntUSpate (-process/search-application-https://www.uspto.gov/patents

patents) 

جسالتجو   ۀساده و پیشرفته برای جستجو هستند که بسته به شالرایش و حالوز  های  دارای سیستم ،دادههای  پایگاه ۀهم

 . برای مثال سایت وایپو شامل جستجوهای ساده، پیشرفته و ترکیبی است .شوند استفاده می

 

 
 صفحه جستجوی ترکیبی سایت وایپو .4شکل 

 

http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx
http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx
http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.wipo.int/patentscope/en/
https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.google.com/?tbm=pts
https://www.google.com/?tbm=pts
https://www.google.com/?tbm=pts
https://www.lens.org/lens/
https://www.lens.org/lens/
https://www.lens.org/lens/
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.freepatentsonline.com/
http://www.freepatentsonline.com/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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 espacenetصفحه جستجوی پیشرفته سایت . 5شکل 

 

 بررسی شرایط ثبت اختراع -1-3

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتلار جدیالد   ،صنعتی و عمئم تجاریهای  قانون ثبت اختراعات، طرح 2 ۀطبق ماد

و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتلار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبیی وجود نداشته و بالرای دارنالده   

کاله در  شالود   ، اختراعالی کالاربردی محسالوب مالی     مهارت عادی در فن مرکور معیوم و آشلار نباشالد و از نظالر صالنعتی   

، معنالای گسالترده آن اسالت و شالامل مالواردی نظیالر        ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مالراد از صالنعت   رشته

لرا اختراع برای ثبت باید سه شرط جدیالد بالودن، داشالتن     .شود ، ماهیگیری و خدمات نیز می ، کشاورزی دستی صنایع

 گام ابتلاری و کاربرد صنعتی را داشته باشد.

 

 د بودن بررسی جدی -1-3-1

. سالپس بالا   کنالد  مالی  فنی ادعاهای اختالراع را مشالخ   های  ویژگی ارزیاب در ابتدای امربرای جستجوی جدید بودن، 

 بندی و عبارات جستجو(، جدید بالودن را بررسالی   طبقه)کیمات کییدی و  3و  2استفاده از اطمعات حاصل از بندهای 

 .کند می

به عبارت دیگالر   موجود نباشد. پیشینیک سند از دانش در  ،های فنی مورد ادعا ویژگی ۀجدید است که همادعایی 

توسالش   فنالی مالورد ادعالا   های  و اگر همه ویژگی شود بررسی می ،سند از دانش پیشین ترین نزدیکجدید بودن فقش با 

 سند مرکور پوشش داده شود ادعا جدید نخواهد بود.

 الگوریتم بررسی شرط جدید بودن در شلل زیر نشان داده شده است.
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 . الگوریتم بررسی جدید بودن6شکل 
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 بررسی داشتن گام ابتکاری  -1-3-2

سالپس آن   کنالد.  می تعیینفرد ماهر در حوزه فنی اختراع را  ،های فنی اختراعبر اساس ویژگی در گام نخست، ارزیاب

، سالندی  سالند تالرین   نزدیالک ) کند را مشخ  می ه استترین سند اختراع نبود که در نزدیک های فنی دسته از ویژگی

ادعالای  هالای فنالی بالا    که در جستجو برای جدید بودن به دست آمده و بیشترین اشتراک را در خصوص ویژگالی  است

در گام آخر، . شود شناسایی میاست  اختراع درصدد حل آن برآمدهلل فنی که مشدر مرحیۀ بعد، . دارد(مورد بررسی 

توانالد مشاللل    می ،فرد ماهر در آن حوزه که به دانش عمومی دسترسی داردآیا دهد که  به این سوال پاسخ میارزیاب 

 کاله  روشالی  همان به فنی مشلل حل چنانچه حل کند یا خیر. شده یافتسند ترین  فنی را با در اختیار داشتن نزدیک

 .نداردورت این اظهارنامه گام ابتلاری ص این در باشد بدیهی است نموده ارائه مخترع
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 گام ابتکاری. الگوریتم بررسی 7شکل 



16 
 

 عالیم زیر در ذکر رسته مربوط به هر ادعا مورد استفاده است:

A باشند. نمی اشاره دارند ولی بیانگر عدم تازگی یا عدم گام ابتلاری موضوع: اسنادی که به زمینه فنی 

X گام ابتلاری ادعاها هستند یا /و: اسنادی که به تنهایی بیانگر عدم تازگی. 

Y   .سالند دوم مالورد    : اسنادی که در صورت ترکیر با یک یا چند سند دیگر بر عدم گام ابتلاری ادعاهالا داللالت دارنالد

 استفاده باید در همان رشته مربوطه باشد. 

Oاین عممت باله تنهالایی مالورد اسالتفاده      .: اسنادی که به افشای شفاهی، استفاده، نمایشگاه یا طر  دیگر اشاره دارد

 گردد. می استفاده Yیا  A ،Xنبوده و در ترکیر با 

Eکه زودتر ارائه شده اما بعد از تاریخ ثبت اظهارنامه منتشر شده است : اظهارنامه یا اختراعاتی. 

P این عممالت باله تنهالایی    اند یافته: اسنادی که قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه و بعد از تاریخ حق تقدم ادعا شده انتشار .

 گردد. می استفاده Yیا  A، X نبوده و در ترکیر بامورد استفاده 

T اند که با اظهارناماله تنالاقن نداشالته و بالرای     شده: اسنادی که بعد از تاریخ ثبت اظهارنامه یا تاریخ حق تقدم منتشر

 .درک اصول یا تئوری اختراع اشاره شده است

L باشدذکر شده : اسنادی که از منابع اینترنتی. ( در این حالت تاریخ بروزرسانیweb.Archive.org   باید مشالخ )

 شود.

 .جزئی از همین خانواده اختراع است سند :&

 

 

 بررسی کاربرد صنعتی  -1-3-3

بررسای  صنعتی و عمئالم تجالاری منظالور از داشالتن کالاربرد صالنعتی،        های  قانون ثبت اختراعات، طرح 2طبق ماده 

 باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مالواردی  می قابلیت ساخت و یا قابلیت استفاده در صنعت

 شود. می نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز

 

 ارزیابی قابلیت ثبت اختراع -1-4

 وظایف ارزیاب در ارتباط با ارزیابی قابییت ثبت اختراع به صورت ذیل است:

 آیالا اظهارناماله شالرایش ثبالت     و پاسخ به ایالن سالوال کاله    گیری بر اساس جستجوی انجام شده تصمیم

جدیالد بالوده، گالام     اختراعی قابل ثبت اسالت کاله  چنانچه گفته شد، . کند یا خیررا برآورده میاختراع 

 ثبت اختراع نباشد. استثنائاتجزء همچنین ابتلاری و قابییت کاربرد صنعتی داشته باشد و 

 بالا جدیالد بالودن    ارتباطدر  بر مبنای تحییل نتایج حاصل و ارائه نظر نهاییفرم گزارش داوری  تنظیم، 

پالریری یالا عالدم     اختالراع بیان دالیل مرتبش با  داشتن گام ابتلاری و کاربرد صنعتی هر یک از ادعاها و

 .  قانون ثبت اختراعات( 2و  1مواد با )مطابق پریری  اختراع
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 فرم گزارش داوری تکمیل -1-5

 

 شامل اطمعات عمومی اظهارنامه، اظهارنامه حق تقدم، « گزارش جستجو و نظر ملتوب»فرم  ،صفحه نخست

  .است بندی نظر نهایی ارزیاب جمعتعیین جداول تلمیل شده در گزارش و نیز 

  شوندباید همزمان تلمیل  2و  1جداول  ،رابطه با اظهارنامهدر صورت اعمم نظر در. 

  شرح دقیق  ایجاد اصمحات در مستندات اولیه )به شرطی که از حدود اولیه فراتر نرود(نیاز به در صورت 

نباید از سمت مرجع  شده مدارک اصمح) .شوددرج  3در جدول  جهت ابمغ به متقاضیی موارد اصمح

 ارسال شود(

  شودو به اداره اعمم تلمیل  4چنانچه اظهارنامه دارای وحدت اختراع نباشد فقش جدول. 

  ،تواند می متقاضیدر این صورت: 

 شود. تا وحدت ایجاد  مواردی را حرف کند() کردهفقش ادعانامه را در اظهارنامه اصیی اصمح  -

و  اظهارنامه تقسیمی کردهکردن ، اقدام به تسییم د ادعاییاربه منظور کسر حمایت همه مو یا -

 .کندشده را در اظهارنامه مجزا ادعا  حرفموارد 

 .شود می پس از اصمح ادعانامه در اظهارنامه اصیی، اظهارنامه برای بررسی به مرجع ارجاع 

  است اظهارنامه اصییتوصیف اختراع برای اظهارنامه اصیی و تقسیمی یلسان بوده و همان توصیف. 

 است تاریخ حمایت اظهارنامه تقسیمی همان تاریخ ثبت اظهارنامه اصیی. 

  از جدول تلمییی موجود در انتهای فرم با ذکر شماره  ،صورت نیاز به ف ای بیشتر در هر یک از جداولدر

 .شود جدول مرتبش استفاده

 یرگزارش داوفرم شده  تکمیلنمونه  -2

 .ارائه شده استشده  تلمیلگزارش داوری در ادامه یک نمونه فرم 
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 24/07/1397      تاریخ ثبت اظهارنامه:

139750140003006033 

 139750140003006033  شماره اظهارنامه:

 PCT:   PCT/TH2016/000061شماره  PCT:  July 13, 2016تاریخ ثبت 

 کلیک نماییدبرای تایپ  :1شماره حق تقدم  برای تایپ کلیک نمایید   :1تاریخ حق تقدم 

 برای تایپ کلیک نمایید :2شماره حق تقدم  برای تایپ کلیک نمایید   :2تاریخ حق تقدم 

 ماهی تُن تولید فرآیند در اساسی تحول عنوان اختراع:

English Title:  Revolutionized Tuna Process 

  Thai Union Group Public Company Limited  متقاضی:

 :جداولی را که در گزارش تکمیل شده است انتخاب نمایید 
 (Search Report)( گزارش جستجو 1جدول )  ☒

 بیان دالیل احراز یا عدم احراز شرایش ثبت اختراع (2جدول )  ☒

 اعمم نواق  موجود در مستندات اظهارنامه که نیاز به اصمح دارد. (3جدول )  ☐

 (Lack of unity of inventionاعمم دالیل عدم وحدت اختراع )(4جدول )  ☐

 

 مستندات اظهارنامه:

 مستندات اظهارنامه )ارسال شده از سوی اداره ثبت اختراعات( نیاز به اصمح ندارد.

 (3به جدول مستندات اظهارنامه )ارسال شده از سوی اداره ثبت اختراعات( نیاز به اصمح دارد )مراجعه 
 

 
. 

 تصمیم مرجع استعالم:

 اختراع جدید، دارای گام ابتلاری و کاربرد صنعتی می باشد. -(2پریرش همه ادعاها )شرح در جدول  

 (2پریرش برخی از ادعاها )شرح در جدول  

 (2رد همه ادعاها )شرح در جدول  

 

 

 

 

 نام مرجع استعالم بررسی کننده اظهارنامه

. 
 

. 

.  
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 . گزارش جستجو(1جدول )

 ضروری بوده و می تواند یک یا چند طبقه را شامل گردد(:   IPCالف ( طبقه بندی بین المللی اظهارنامه )

IPC :     A23L 17/00 

CPC :    A22C25/02; A22C25/142; A22C25/145 ; A22C25/16; A23B4/0056 ; 

A23B4/06 ; A23B4/062 ; A23B4/07 ; A23L17/00 ; A23V2002/00 
 ب( زمینه های جستجو:

 :) پایگاه های داده زیر مورد جستجو قرار گرفته است )گزینه سایر حتما باید مورد بررسی قرار گرفته باشد 

1.IRIPO        2.PATENTSCOPE       3.ESPACENET     4.GOOGLE PATENT  

5. LENS        6. US PATENT            7.Others ☒ 

  :طبقه های بین المللی مورد استفاده در جستجو 

A23L 17/00, A23B 4/00 

 :کلمات کلیدی جستجو شده 

 تن ماهی فرآوری

Tuna Process, Preparing Tuna, Preserving Tuna, Pre-Cooking Raw Tuna 

 :سایر معیارهای فنی جستجو شده 

 اگر معیار فنی غیر از موارد باال در جستجو مورد نظر قرار گرفته در این قسمت ذکر نمایید.
. 
. 

 
  ج( اسناد مرتبط یافته شده

 )آدرس دهی به صورتی باشد که سند به راحتی در جستجوی مجدد یافت گردد.(سند مرتبط  رسته*
ادعاهای شماره 

 مرتبط اظهارنامه

Y 
US 2635050 A (STEVENSON, Charles B. and HODEGES, John A.) 1953.04.14 

 5ستون  * 43-3 های سطر ،1 ستون * 22 سطر ،4 ستون *72 سطر ،3 ستون ؛ ادعاها 

 .37-25سطرهای 

 

1-12 

Y 
US 3152912 A (FISH PROCESSES CORPORATION) 1964.10.13  

 69-55سطرهای  ،2ستون و 44-38 سطرهای ،1 ستون

 

1-12 

 تایپ نمایید اطالعات مربوط به سند را اینجا تایپ نمایید انتخاب

 تایپ نمایید اطالعات مربوط به سند را اینجا تایپ نمایید انتخاب

 تایپ نمایید اطالعات مربوط به سند را اینجا تایپ نمایید انتخاب

ط، گام ابتکاری آن را رد اسنادی که به تنهایی جدیدبودن ادعا و یا در کنار دانش عمومی فن مربو) X*رسته های مربوط : 

)اسنادی که مربوط به موضوع  A)اسنادی که در صورت ترکیب با سند دیگر گام ابتکاری ادعا را رد می کند(؛  Y(؛ می کنند

 . (که قبل از تاریخ ثبت اظهارنامه و بعد از تاریخ حق تقدم ادعا شده انتشار یافته اند اسنادی) Pبوده و ادعا را رد نمی کند(؛ 

. 
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قانون ثبت  2و  1. ذکر دالیل اختراع پذیری یا عدم اختراع پذیری ) طبق مواد (2جدول )

 اختراعات(

 الف( اظهارنظر )جدید بودن در دنیا، داشتن گام ابتکاری ، کاربرد صنعتی(

 ادعا/ ادعاهای
 جدید است. 1-12

 ادعا/ ادعاهای

 

 کلیک نمایید. هاادعا برای ثبت شماره 

 

 جدید نیست.

 
 ادعا/ ادعاهای

 دارای گام ابتکاری است. کلیک نمایید.برای ثبت شماره ادعاها 

 ادعا/ ادعاهای

 

1-12 

 

 دارای گام ابتکاری نیست.

 
 ادعا/ ادعاهای

 کاربرد صنعتی دارد. 1-12

 ادعا/ ادعاهای

 

 کلیک نمایید. هاادعا برای ثبت شماره

 
 کاربرد صنعتی ندارد.

 ب ( رد ادعاها به دالیل زیر

 به اندازه ای واضح نیست که بتوان اعالم نظر نمود.  کلیک نمایید. هاادعا برای ثبت شماره  ادعا/ادعاهای     ☐

 توسط شرح و توصیف پشتیبانی نمی شود.    کلیک نمایید. هاادعا برای ثبت شماره ادعا/ادعاهای    ☐

 با اصول بدیهی علمی مغایرت دارد.    کلیک نمایید. هاادعا برای ثبت شماره ادعا/ادعاهای    ☐

 قانون ثبت اختراعات از استثنائات اختراع است.  4مطابق ماده     کلیک نمایید. هاادعا برای ثبت شماره ادعا/ادعاهای    ☐

 بند مربوط به استثنائات را انتخاب نمایید.

 . هنری آثار و ریاضی روشهای ، علمی های نظریه ، کشفیات - الف

 . اجتماعی و ذهنی فعالیتهای سایر و تجاری کار انجام روشهای یا قواعد و طرحها - ب 

 . حیوان یا انسان بیماریهای معالجه و تشخیص روشهای - ج

 .آنها تولید بیولوژیک فرآیندهای همچنین و آنها دهنده تشکیل ژنتیک اجزاء و ژنتیک منابع - د 

 .باشد حسنه اخالق و عمومی نظم یا شرعی موازین خالف آنها از برداری بهره که اختراعاتی - و 

 

 

 

 

. 
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 ( 2ادامه جدول )

 : 1دالیل و توضیحات رد یا تایید با در نظر گرفتن موارد و اسناد ذکر شده در بند الف و جدول بیان ( ج

 ماهی دادن برش و گیری پوست استخوان، حذف ، انجماد رفع مراحل شامل تن ماهی سازی آماده 1 شماره سند

 باه  قاوطی  در دادن قارار  از قبال  قطعات پخت و نمک آب محلول با قطعات پوشاندن باریکتر، قطعات به کامل

 برای نظر مورد اندازه به آنها دادن برش نهایت در و قطعات به سرد آب پاشیدن سپس ها، پروتئین حفظ منظور

 پخات  برای تواند می فارنهایت درجه212-210 دمای با بخار )شود مراجعه ادعاها به(  است قوطی در بندی بسته

 فارآوری  کاه  است کرده افشا 1 شماره سندببینید(.  را 22  سطر ، 4ستون و 42 سطر، 3 ستون ( شود استفاده

 شده صرف زمان حذف با را پخت عملیات زمان شده ذکر روش و است بر زمان استخوان و پوست با کامل ماهی

 (. ببینید را37-25 سطرهای ،5 ستون ؛ 43-3 سطرهای ،1 ستون( دهد می کاهش کاری خنک برای

 فیله ، ماهی سر حذف مراحل ضمنی طور به باال روش زمینه، این در عمومی دانش و فوق روش گرفتن نظر در با

 .گیرد می بر در را فیله گیری پوست و کردن تمیز و بال استخوان، بدون ماهی کردن

 کاردن  اساتریل  نیاز  و زده یخ تن انجماد مراحل نظر از 1 شماره سند با اختراع در شده ذکر یک شماره ادعای

 شرح 2 شماره سند در حال، این باباشد.  می متفاوت شده پخت پیش و زده یخ یا و شده بندی بسته تن قطعات

 آماده روش در (ببینید را 69-55 سطرهای 1 ستون ؛44-38 سطرهای ،1  ستون2 شماره سند ( است شده داده

 اساتریل  و هوا با شده پخته تن کردن خنک .است بوده استفاده مورد انجماد برای زده یخ تن تن، قوطی سازی

 .هستند مشخصی کامالهای  تکنیک شده پخته محصوالت کردن

 .دهد قرار استفاده مورد را 2 شماره سند در شده ذکر موارد تواند می زمینه این در ماهر شخص بنابراین 

 بارای  تان  کاردن  خنک و پخت پیش دماهای چون شرایط سازی بهینه و تنظیم ،11-9 و 6 ادعاهای با رابطه در

 .است بدیهی امری مربوطه حوزه در ماهر شخص

 ای مالحظاه  قابل ابتکاری گام فاقد و است شده افشا 2 شماره سند در هوا با کردن خنک ، 11 ادعای به توجه با

   .باشد می

 

. 
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 موجود در مستندات اظهارنامه که ضروری است توسط متقاضی اصالح گردد. های  (.نقص3جدول )

 عنوان اختراع  ☐
 کلیک نمایید. پیشنهادی و یا توضیحات مربوط به عنوانبرای ثبت عنوان 

 شرح و توصیف اختراع  ☐
در مورد اصمحات مجاز می توان باله  )

اصالالمح اشالالتباهات تالالایپی یالالا اممیالالی، 

اصمح شالماره نقشاله هالا و اصالمحات     

تغییالالری در دیگالالر از ایالالن دسالالت کالاله 

، ننمایالد  محتوای فنالی پرونالده ایجالاد   

 (اشاره نمود

 

 برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

 خمصه توصیف  ☐
 برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

 ادعانامه  ☐
)متقاضالالی مالالی توانالالد ادعانامالاله را  

اصمح نماید به شرطی که توسالش  

 شرح و توصیف پشتیبانی گردد (

 برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

 فنینقشه   ☐
نباید فراتر از اطمعات  )تغییرات نقشه

ارائه شده در تالاریخ ثبالت اظهالار ناماله     

 باشد(

 برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

. 
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 (. عدم وحدت اختراع4جدول )

وحدت اختراع در اظهارنامه رعایت  1386قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عمیم تجاری مصوب  8بر اساس ماده 

نشده است )به عبارتی اظهارنامه شامل چند اختراع مجزا است( لرا متقاضی باید نسبت به تفلیک اختراع ها با موضوعات زیر، 

 از طریق ثبت اظهارنامه تقسیمی اقدام نماید:

 

  دالیل: 
 برای ذکر دالیل کلیک نمایید.

 جدول تکمیلی

 ... ادامه جدول شماره
 نمایید.برای تایپ کلیک 
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 نمونه اشتباهات متداول -3
ارائه شده  است، شده مشاهده استعمم مراجع با اختراعات ثبت اداره ملاتبات در که متداولی اشتباهات از هایینمونه ادامه در

 . است
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    نمونه 

 2 شماره
 عدم اشاره صریح به شماره ادعاهای مورد پذیرش در نامه پاسخ استعالم

 تصویر مدرک
نامه پاسخ 

 استعمم

 

 توضیحات

فرآینالد  هالای   اشالاره شالود و حاشالیه    شده تایید یا رد شماره ادعاهای به صراحتاً باید در نامه پاسخ استعمم

باله  از اظهارات مبهم و تقریبی در مالورد ادعاهالا اجتنالاب شالود و      ،پاسخ استعمم ۀامدر ن .نشودقید   بررسی

 .شوددر مورد ادعاهای موجود اعمم نظر  صراحت

نمونه 

 1شماره 
 اختراع جدید نیست ولی گام ابتکاری دارد

تصویر 

 مدرک

گزارش  2جدول 

 داوری

 

 توضیحات

 ۀنحالو با توجه به الگوریتم بررسی جدید بودن و گام ابتلاری اختراع که در راهنمالای بررسالی اظهارناماله اختالراع و     

به تمام مراجع ابمغ شده است، در صورتی که نظر ملتوب توسش مراجع استعمم تهیه و تنظیم گزارش جستجو و 

در  باله عبالارت دیگالر   شالود.   نمالی  بررسی گام ابتلالاری  مرحیۀاختراع جدید نباشد اختراع قابییت ثبت ندارد و وارد 

 .  داشته باشدگام ابتلاری  ندارد، به هیچ عنوان املان باشدصورتی که اختراعی جدید ن
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   نمونه

 1-3شماره 
 رد ادعا بدون ارائه سند

تصویر 

 مدارک

 1جدول  

گزارش 

 داوری

 

 2جدول 

گزارش 

 داوری

 

 توضیحات

دانش پیشین ارائه کرده است کاله هالر   از سوابق سند سه  1در این پرونده در بند )ج( جدول محترم  ارزیاب

اسالنادی   A، اسناد از نالوع  مرکور جدول ه تعاریف ارائه شده در پایینهستند. با توجه ب A رستۀاز  سندسه 

جدید بالودن   (،2که در جدول ) است در حالی این کنند.  نمی هستند که مربوط به موضوع بوده و ادعا را رد

جدیالد  بالرای رد   بایالد  محتالرم  ارزیاباین پرونده  لرا، در مورد .است  شدهرد  ،6و  4ادعاهای  و گام ابتلاری

لالرا ایالن پرونالده بالرای     . کالرد  می ارائه 1در بند )ج( جدول  Xحداقل یک سند از نوع  ،6و  4بودن ادعاهای 

  شود.   می داده تعود مرجعبررسی مجدد به 

 

 

 



27 
 

   نمونه

 2-3شماره 
 رد ادعا بدون ارائه سند

تصویر 

 مدارک

 1جدول

گزارش 

 داوری

 

 2جدول 

گزارش 

 داوری

 

 توضیحات

شالده بالرای    رستۀ تعیین و ارائه داده استاظهارنامه  20و  16، 1مرتبش با ادعاهای در این پرونده سندی محترم  ارزیاب

شالده  ( عنوان 2. با این حال در جدول )(A)سند از نوع  کند نمی را رد های مرکورای است که ادعا گونهنیز به  این سند

سند مرتبش  باید ،رد هر ادعا جهت -1شود:  می ( جدید نیستند. در اینجا دو موضوع مطرح27-1که تمام ادعاها ) است

 ،شالود ه ئال ارا گزارش داوری( 1)بخش ج از جدول شماره  اسناد مرتبش بخشدر دهی کامل با ادعای مورد نظر با آدرس

رسالتۀ   -2یا دارای بعد فنی نباشالد.   ، توسش توصیف اختراع پشتیبانی نشدهمگر اینله ادعای صورت گرفته واضح نبوده

تالا   بایالد ارائاله شالود    Xرسته  حداقل یک سند از ای باشد که بتوان آن ادعا را رد کرد. برای مثال گونهبه  نیز شده تعیین

. شود گام ابتلاری ادعاها می ردموجر  Y سند دو حداقله ئارارا رد کرد. و نیز  دعاا گام ابتلاری ای/ و جدید بودن بتوان

 بیالوک دیالاگرام  . برای توضیحات بیشتر در مالورد  در این اظهارنامه رعایت نشده استدر حالی که هیچ یک از این موارد 

 بررسی جدید بودن و گام ابتلاری، به دستورالعمل بررسی ماهوی ابمغی به مراجع مراجعه شود. 
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شماره    نمونه 

4 
 داوریگزارش فرم در  اختراع ابهام در پیشنهاد عنوان

 مدرکتصویر 

 3جدول 

گزارش 

 داوری

 

 توضیحات

 شالود. اصالمح   بایالد اختالراع  که عنالوان  است محترم در این پرونده بعد از بررسی به این نتیجه رسیده  ارزیاب

ای که در اینجالا بایالد مالورد     نلته. ذکر شده استفرم گزارش داوری ( 3در جدول )اصمح شده  اختراع عنوان

یا فرآورده بودن مورد ادعا باشالد  و یند آعنوان اختراع بایستی مشخ  کننده فرتوجه قرار گیرد این است که 

محتالرم ایالن موضالوع را     ارزیالاب متاسالفانه   .اشاره کنالد تلنیک مورد ادعا  به صراحتاً عموه بر این، عنوان باید

 رعایت نلرده و این امر باعث ایجاد ابهام شده است. 
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نمونه 

 5شماره 
 طبقه بندی ناقص اختراع

تصویر 

 مدرک

 

 توضیحات

و یالا   IPCاختراع را براساس ماهیت اختالراع براسالاس    داوری میبایستگزارش فرم ( 1) جدولدر محترم  ارزیاب

CPC به صورت تصالویر زیالر اسالت.     متعدد حوسط طبقه بندی کند. طبقه بندی اختراع در هر دو سیستم شامل

 . نیست قابل قبولبندی تا سطح دوم یا سوم  طبقهو  انجام شوددر چهار سطح حداقل ی اختراع باید بند طبقه

در و تفالاوت عمالدتا   هسالتند   بنالدی مشالترک   طبقاله در هر دو نالوع   طبقات در اکثر مواقع، سطوح باالیی کهچرا 

 .استها  زیرگروه
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نمونه 

 6شماره 
 عدم انطباق عناوین اظهارنامه در نامه استعالم و نامه پاسخ استعالم

تصویر 

 مدارک

نامه 

 استعمم

 

نامه 

پاسخ 

 استعمم

 

صفحه 

نخست 

گزارش 

 داوری
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 توضیحات

 مقایسه»شود، اداره ثبت اختراعات نامه استعمم برای بررسی اختراع با عنوان  می همانطور که در تصویر مشاهده

به پارک عیم و  «سنگک نان کیفی خواص بر کربنامید آزودی و اسلوربیک اسید الکتیک، اسیدهای  دهندهبهبود

 اسالید هالای   دهنالده  بهبالود  مقایساله »در طی فرایند بررسی مالاهوی باله  عنوان اختراع فناوری ارسال کرده است. 

تغییر پیدا کالرده اسالت. ناماله پاسالخ      «سنگک نان کیفی خواص بر کربونامید آزودی و آسلوربیک اسید الکتیک

استعمم که توسش مرجع مرکور به اداره ثبت اختراع ارسال شده است همان عنوان نامه استعمم اسالت ولالی در   

 آزودی و آساللوربیک  اسالید  الکتیالک  اسیدهای  دهنده بهبود مقایسه»گزارش داوری به اشتباه عنوان اختراع را 

بیان کرده است. عنوانی که در این بند باید بیالان شالود، عنالوان اختالراع      «سنگک نان کیفی خواص بر کربونامید

 ( گزارش داوری ذکر شود.3قید شده نامه استعمم است و عنوان اصمح شده باید در جدول )
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نمونه 

 7شماره 
 اعمال اصالحات در مدارک اظهارنامه فراتر از افشای اولیه 

تصویر 

 مدرک

 

صفحه 

نخست 

گزارش 

 داوری
 

 3جدول 

گزارش 

 داروی

 

 توضیحات

ضالروری  های توصیف، ادعانامه و یا نقشه اختالراع را   اصمحاتی در فایل ،فرایند بررسی ماهویطی در ارزیاب اگر 

هالای مالرکور نبایالد فراتالر از      که تغییرات منظور شالده در فایالل   کندتوجه حتما باید به این نلته  تشخی  دهد،

 همچنین مطالر ارایه شده در ادعانامه میبایست توسش توصیف اختراع پشتیبانی شوند. .افشای اولیه باشد

 از افشای اولیاله  فراتر یییراتبه تغ یازنمحترم  ارزیاببه تشخی   اختراع ادعانامه، نقشه یا توصیف کهمواردی در 

شایسالته اسالت   در این گونه موارد  .دمجاز در اظهارنامه منظور گردننباید به عنوان اصمحات تغییرات  این، دندار

ثبالت  اظهارناماله جدیالد    ،اعمال اصمحات فراتر از افشای اولیاله برای  ارزیاب محترم، متقاضی را راهنمایی کند تا

 .  کند
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نمونه 

 8شماره 
 پاسخ استعالم ۀدر نامپذیری  اختراعمشروح در خصوص توضیحات 

تصویر 

 مدرک

نامه پاسخ 

 استعمم

 

 توضیحات

در مورد جدید بودن، گالام ابتلالاری   در نامه پاسخ استعمم ، مرجع شود می مشاهده مدرکهمانطور که در تصویر 

رد یا تایید ادعانامه را توضیح داده است. باید دقالت کالرد کاله هالر      دالیل ،به تفصیلو کاربرد صنعتی با ذکر سند 

گزارش داوری از لحاظ ماهیت و عمیلرد متفاوت هستند. نامه پاسخ استعمم فرم پاسخ استعمم و  مدارکیک از 

که در نامه  است نتیجه بررسی اختراعی هدف آن اعمم و است خطاب به رئیس اداره ثبت اختراعرسمی  ای نامه

جزئیات بررسالی و توضالیحات کارشناسالی نیسالت و صالرفاً      نیاز به ورود  مدرک. در این است استعمم عنوان شده

باید بالا   مدرکمحترم در این  ارزیابو  است تخصصی مدرکیگزارش داوری فرم در مقابل  .نتیجه کار مهم است

 مالدرک لرا در ایالن   .داده و نظر ملتوب خود را بنویسد توضیحفرایند جستجو و بررسی اختراع را  جزئیات کامل

آنهالا  انتظارات خاصالی از   مدارک مرکورجزئیات مهمتر است و نباید کیی گویی شود. بنابراین خواننده هر یک از 

   .کنندمفروض برای آنها تنظیم هداف امحتوای این اسناد را متناسر با  میبایستدارد. لرا مراجع مختیف 
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نمونه 

 9شماره 
 درخواست مدارک اصالحی از متقاضی

تصویر 

 مدرک

نامه پاسخ 

 استعمم

 

 توضیحات

به دلیل عدم پاسخگویی مختالرع باله   ادعای اختراعی است که  نمودهمرجع استعمم در نامه پاسخ استعمم اعمم 

بالا توجاله   ده است. شگزارش داوری ارائه نمتعاقر آن فرم و  همورد تایید قرار نگرفتان ارزیاباصمحات درخواستی 

از مدارک ارسال شده به اداره ثبت اختراعالات صالورت    یرغ یبراساس مدارک یدنبا یارزیاب ،یبه دستورالعمل ابمغ

بایالد براسالاس   ی ارزیالاب  مطابقالت نالدارد.   یبالا دسالتورالعمل ابمغال    یاز متقاض یو درخواست مدارک اصمح یردگ

 یدر صالورت  مدارکی که متقاضی به اداره ثبت اختراعات ارائه داده صورت گیرد چه بسا آن مدارک کامل نباشالد. 

 یگالزارش داور فرم موضوع در  ینبا اعمم ااظهارنامه  ،موثر صورت نگرفته است یافشا مدارک کامل نیست و که

در  ، ایالن مطیالر  دارد یبه اصالمحات نگارشال   یازن یرسالکه مدارک ا یشود. در صورت می استعمم رد خپاسنامه و 

مالوارد توسالش کارشناسالان اداره ثبالت      یالن اصالمح ا  ینالد تالا فرا  شالود  یانب یگزارش داورفرم جداول مربوطه در 

 شود. یگیریاختراعات پ
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نمونه 

 10شماره 
 "اختراع"به جای  "طرح"استفاده غیرتخصصی از کلمه 

تصویر 

 مدرک

نامه پاسخ 

 استعمم

 

 توضیحات

جدیالد، دارای   ،طالرح فالو    2، ادعای ارزیابمرجع استعمم درنامه پاسخ استعمم اعمم کرده است که بنا به نظر 

اشالتباه   «طالرح »شود یلی این است که کیمه  می باشد. نلاتی که در این متن مشاهده می نوآوری و گام ابتلاری

. «طالرح »است ناله   «اختراع»است. استعممی که اداره اختراع به مرجع ارسال کرده است در ارتباط با اظهارنامه 

شالود و حیطاله حمالایتی آن     مالی  مجالزا بررسالی   ای شود کاله در اداره  می اطم  «طرح صنعتی»به  «طرح»کیمه 

و اسالتفاده   بودهمهم  بسیاراین عبارات ماللیت معنوی  حوزۀ بنابراین در ؛متفاوت از حیطه حمایتی اختراع است

 تبعات حقوقی دارد که باید در استفاده و به کار بردن این کیمات دقت شود.  ها  آن اشتباه
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نمونه 

 11شماره 
 استعالمابهام در تایید یا عدم تایید ادعاها در نامه پاسخ 

تصویر 

 مدارک

نامه پاسخ 

 استعمم

 

 2جدول 

گزارش 

 داوری

 

 توضیحات

نلته دیگری که در این مورد وجود دارد این است که مرجع استعمم در نامه پاسخ استعمم اعمم کرده است کاله  

باشد. مرجع محترم صرفاً در مالورد   می طرح فو  جدید، دارای نوآوری و گام ابتلاری 2، ادعای ارزیاببنا به نظر 

ادعالا اسالت و در مالورد مالابقی     بنالد   9اعمم نظر کرده است درحالی که اظهارنامه استعمم شالده دارای   2ادعای 

شود کاله هالیچ یالک از ادعاهالا شالرایش       می گزارش داوری مشاهدهفرم ادعاها اعمم نظر نشده است. با مراجعه به 

باید بیان شود کاله هالیچ یالک از ادعاهالا شالرایش اختالراع       نیز در نامه پاسخ استعمم  بنابراین؛ نداردپریری  اختراع

 ندارند.پریری 

 مان داشته باشند:أسه شرط زیر را تو که هر استایی حائز شرایش اختراع پریری ادع شایان ذکر است

 ( داشتن قابییت کاربرد صنعتی.3( داشتن گام ابتلاری 2( جدید بودن 1 
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نمونه 

 12شماره 

نامه پاسخ  متن نامه الکترونیکی،اظهارنامه در ارزیابی  از اعالم نتایج نهایی حاصلعدم انطباق 

 و فرم گزارش داوری استعالم

تصویر 

 مدارک

 2جدول

گزارش 

 داوری

 

 

(1) 
 نامهمتن 

 اللترونیلی

پاسخ  ثبت

 استعمم

 

(2) 
صفحه 

نخست 

گزارش 

 داوری
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(3) 
نامه پاسخ 

 استعمم

 

 توضیحات

تصالمیم مرجالع   »مالتن ناماله اللترونیلالی، بخالش      مدرکحاصل از ارزیابی اظهارنامه اختراع در سه  نهایینتایج 

و میبایسالت  شالود   مالی موجود در صفحه نخسالت فالرم گالزارش داوری و ناماله پاسالخ اسالتعمم اعالمم        « استعمم

مورد ارزیابی قالرار گرفتاله    ،بند 5ای دارای  ادعانامه. در این مثال باشدمرکور برقرار  مدارکهماهنگی کامل بین 

ارزیالاب در بنالد الالف    شالود،   مالی  مشالاهده بالاال  ویر اهمانطور که در تصاند.  شدهگزارش ج حاصل از ارزیابی و نتای

بند ادعانامه را مورد پالریرش قالرار داده اسالت، امالا در مالتن ناماله        5تمامی  ،فرم گزارش داوری 2جدول شماره 

موجالود در صالفحه نخسالت فالرم گالزارش      « تصمیم مرجع اسالتعمم »اللترونیلی عدم پریرش ادعاها، در بخش 

این مورد نیز در  .اعمم کرده استرا داوری پریرش برخی از ادعاها و در نامه پاسخ استعمم پریرش کییه ادعاها 

 .به صورت نادرست استفاده شده است« طرح»از واژه 

 

نمونه 

 13شماره 
 عدم بیان صریح تایید یا رد ادعاها

تصویر 

 مدرک

نامه پاسخ 

 استعمم

 

 توضیحات

نهالایی   نتیجاله  اعالمم آن  هالدف و اسالت  خطاب به رئیس اداره ثبت اختالراع  رسمی  ای نامه پاسخ استعمم نامه

 استبا در نظر گرفتن این مطیر که ادعایی مورد پریرش  لرا. است ظهارنامه اختراعا ماهوی بررسی حاصل از

در مالتن   کاربرد صالنعتی باشالد،  قابییت که دارای هر سه ویژگی جدید بودن، داشتن گام ابتلاری و دارا بودن 

دهای ادعانامه به صراحت پریرش یا عدم پریرش بننتیجه نهایی حاصل از ارزیابی مبنی بر ست این نامه میبای

 .شودقید 
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نمونه 

 14شماره 
 دالیل و توضیحات رد یا تایید بندهای ادعانامهعدم بیان صریح 

تصویر 

 مدرک

 2جدول 

گزارش 

 داوری

 

 توضیحات

فرایند جسالتجو   جزئیات کاملباید با  مدرکمحترم در این  ارزیاباست تخصصی و  مدرکیگزارش داوری فرم 

و  بسالیار مهالم بالوده   جزئیالات   مدرکلرا در این  .داده و نظر ملتوب خود را بنویسد توضیحو بررسی اختراع را 

ج( بیان دالیل و توضیحات رد یا تایید با در نظالر گالرفتن مالوارد    »به عبارت دیگر بخش  نباید کیی گویی شود.

بالا توجاله باله الگالوریتم     ( فرم گالزارش داوری میبایسالت   2موجود در جدول )« د ذکر شده در جدولباال و اسنا

 مربالوط باله  مبسالوط  ارایاله توضالیحات    با و راهنما این دراشاره شده بررسی جدید بودن و گام ابتلاری اختراع 

های فنی موجود در بندهای ادعانامه در مقایسه با سوابق دانش پیشین منظور شده در بخالش  بررسی مشخصه

راهنمالای بررسالی   ز نحوه تلمیل این بخش در . مثالی اتلمیل گردد( فرم گزارش داوری 1ج از جدول شماره )

 ده شده است.نظر ملتوب توسش مراجع استعمم آوراظهارنامه اختراع و نحوه تهیه و تنظیم گزارش جستجو و 
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 مدارک ارزیابی اظهارنامهارسال الکترونیکی  ۀنحو نکاتی پیرامون -4
 بارگذاری پاسخ استعالم توسط نماینده مرجع، به نکات زیر توجه شود: در 

 موضوع

 1شماره 
 "ثبت پاسخ"موجود در بخش   ثبت اطالعات پاسخ استعالم

تصویر 

 مدرک
توضیحات 

 تلمییی

 

 توضیحات

ی بر تاییالد یالا رد هالر یالک از     مبن نتایج نهایی ارزیابی جهت اعمم بایست متنیدر قسمت توضیحات تلمییی می

و ناماله   هیچ مغایرتی با متن گزارش داوری نباید در این بخشد. مسیماً موارد مطرح شده گرده یارا ییموارد ادعا

 داشته باشد.   پاسخ استعمم

 تایید برخی از ادعاها:   -1مثال: 

 ادعاهالای  و ابتلاری گام نداشتن دلیل به 9 تا 7 و 3 تا 1 ادعاهای ،ارسالی نهایی مستندات ارزیابی به توجه با

 .ندارند پریری اختراع قابییت عیمی بدیهی اصول با مغایرت دلیل به 6 تا 4

 ادعاها:  تمامی تایید  -2

 .دارند پریری اختراع قابییتاین پرونده  ادعاهایهمه  ،ارسالی مستندات نهایی ارزیابی به توجه با

 رد تمامی ادعاها:   -3

 قابییالت  ابتلالاری  گالام  نداشالتن  دلیل هاین پرونده ب ادعاهایهمه  ،ارسالی نهایی مستندات ارزیابی به توجه با

 .ندارند پریری اختراع
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 موضوع

 2شماره 
 «ثبت پاسخ»در بخش  مدارک ارزیابی اظهارنامهبارگذاری 

تصویر 

 مدرک

لیست 

ضمایم 

 مرتبش

 

 توضیحات

« لیسالت ضالمایم مالرتبش   »باشد که در بارگراری مدارک ارزیابی اظهارنامه در بخش توجه به این نلته ضروری می

رعایت شده و حجالم و نالوع فایالل بالا الگوهالای تعیالین شالده         ،و محتوای فایل« موضوع»تطابق کامل میان بخش 

و فالرم  « پاسخ اسالتعمم »همخوانی کامل داشته باشند. بدین منظور میبایست نامه پاسخ استعمم حتما با موضوع 

مرکالز   بایسالت بالا سالربر    . نامه پاسخ استعمم میشودبارگراری  «گزارش داوری»گزارش داوری حتما با موضوع 

و شماره و تاریخ دبیرخانه و ام ای سرپرست مرکز ارسال شود. هرگونه پاسخ استعممی که فاقالد شالرایش   مربوطه 

 شود. فو  باشد به آن مرکز عودت داده می
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 موضوع

 3شماره 
 «اعالم عدم داوری»موجود در بخش   ثبت اطالعات پاسخ استعالم

تصویر 

 مدرک

توضیحات 

 تلمییی

 

 توضیحات

« ثبالت پاسالخ  »انجام شده و ارسال نامه مرکور از قسمت  «داوری عدم اعمم»ارسال نامه عدم داوری از بخش 

توضالیحات  »جهت ارسال نامه عدم داوری میبایست عیت عودت ارزیالابی اظهارناماله در بخالش    . نیستصحیح 

از جمیه این موارد میتالوان باله نبالود ارزیالاب      .شودو مطابق با موارد مندرج در نامه عدم داوری درج « تلمییی

ت اختراعالات مبنالی   ، عدم پرداخت هزینه ارزیابی توسش متقاضی یا نامه اداره ثبدر زمینه مورد نظر متخص 

 .کردبر عودت ارزیابی اظهارنامه اشاره 
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 موضوع

 4شماره 
 «اعالم عدم داوری»در بخش  نامه عدم داوریبارگذاری 

تصویر 

 مدرک

لیست 

ضمایم 

 مرتبش

 

 توضیحات
حجالم و  در بخش موضوع انتخاب شالده و  « عدم داوری مرجع»گزینه نامه عدم داوری میبایست  بارگراریجهت 

 نوع فایل با الگوهای تعیین شده همخوانی کامل داشته باشند.

 

 

 

 

 


