راهنمای ثبت اختراع
اختراع
راهنمای ثبت

در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام میگیرد که در مراحل ابتدائی
شااامل ثباات اظهارنامااه و تساامی ماادار

الزم و متا ن اختراعاای ماای تا ان پروسااه ثباات را باه صا رت اینترنتاای و از طریا

سایت اداره کل مالکیت صنعتی ) ( http://iripo.ssaa.irانجام داد و با دریافت کد و رمز مرب طه جریان ثبت را
پیگیری نم د ولی در برخی از مراحل (صدور ابالغیه جهت مراجعه حض ری) و همچنین اخذ و تاییاد برخای از ناماه هاا و در
ص رت نهائی شدن ثبت جهت تشکیل پرونده و ارائه اصل و کپی مدار

برای صدور سند اختاراع بایاد حضا ری باه اداره

ثبت اختراعات واقع در تهران ،میدان هفت تیر ،خیابان قائ مقام فراهانی ،نرسیده به تقاطع خیابان بهشتی ،نبش ک چه میرزا
حسینی ،پال

 212مراجعه ش د.

مدارک الزم برای ثبت اختراع :
برای ثبت اختراع باید مدار

زیر تکمیل و به ط ر آن الین به اداره ثبت اختراع که زیرمجم عه اداره کل ثبت شرکتهاا و

مالکیت صنعتی است تح یل گردد:
الف -اظهارنامه ثبت اختراع :

اظهارناماه اینترنتی ثبت اختراع شامل فرمهائی است که متقاضی ثبت اختراع یا نماینده قان نی وی مبادرت باه تکمیال آن در
سایت مرب طه و در قسمت ثبت اظهارنامه می نماید .مشخصات مالک اختراع ،نماینده قان نی ،دریافت کننده ابالغها ،مخترع و
همچنین مشخصات اختراع ،ادعای ح تقدم و مشخصات فیش بانکی باید به ص رت مرحمه به مرحمه در فرمهای اظهارنامه قید
ش د و سپس کمیه مدار

شناسائی و ه یتی مرب ط به مالک اختراع(مانند شناسنامه و کارت ممی) ،وکیال قاان نی و مختارع و

برگه وکالتنامه و فیش بانکی به همراه مت ن اختراعی (شامل :ت صیف ،ادعانامه و نقشه اختاراع) باه اظهارناماه اینترنتای پی سات

گردد.

ب -شرح و ت صیف اختراع:
اختراع م رد ادعای مختارع بااید به ط ر کاامل شرح داده ش د .در شرح اختراع باید تمام جنبههای ادعایی اختراع به ط ر

واضح بیان گردد.

ج -نقشههای اختراع:
این م رد به ن ع اختراع ادعا شده بستگی دارد ،لذا می ت اند نقشه ،نم دار و یا فرم لهای مرب طه را شامل گردد.
د -ادعانامه اختراع:

اینکه اختراع با ارائه راهحل عممی چه مشکمی را حال مایکناد و چه مزایایای دارد و اطالعاتای کاه میزان حمایت ناشی از

ح ثبت را مشخص نماید.

 در صورت قبول اختراع ،مراتب ثبت اختراع به ص رت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی کش ر
تح یل متقاضی یا وکیل او میگردد .پس از درج در روزنامه رسمی ،یک نسخه از روزنامه باه اداره مالکیات صانعتی
ارائه و گ اهینامه ثبت اختراع به وسیمه اداره مزب ر کامل شده و یک نسخه از ت صیف ،ادعا و نقشه اختراع ضامیمه و
قیطانکشی شده با امضاء مدیر کل و ممه ر به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تسمی متقاضی یا وکیل
قان نی او میش د.
 در صورت رد اختراع ،اخطار اداری به متقاضی یا وکیل قان نی او ابالغ میگاردد .در ایان صا رت متقاضای یاا
وکیل قان نی او میت اند ظرف مدت  11روز از تاریخ ابالغ رد اظهارنامه نسابت باه تقادی دادخ اسات و شاکایت از
تصمی اداره کل مالکیت صنعتی به مراجع ذیصالح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید .چنانچه ظرف مدت  11روز
از تاریخ ابالغ تصمی اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدی دادخ است اقدام نش د ،دیگر ادعاا در مراجاع ذیصاالح

قضایی مسم ع نخ اهد ب د.

 برای ثبت اختراع ،الزم نیست خ د مخترع اقدام نماید .مراحل الزم میت اند از س ی وکیل مخترع تقاضا ش د .در این
ص رت باید وکالتنامه قان نی به اظهارنامه پی ست گردد و اصل آن در خاتمه پروسه ثبت و در مرحمه تشکیل پروناده

به اداره تسمی گردد.

 در ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع نهایتاً  21سال خ اهد ب د که بایاد صاراحتاً در ورقاه ثبات
اختراع قید ش د  .در حال حاضر درخ است مدت اعتبار  21ساله متداول می باشد که به ص رت سالیانه از شروع سال
اول هزینه های آن پرداخت و تمدید می گردد.

 درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاریسازی اختراع :
برای درخ است حمایت از تکمیل اختراع میت ان مستقیماً به مراکز رشد و برای تجاریسازی اختراع مستقیماً باه پاار هاای
فناوری مراجعه کرد .عالوه بر م ارد ف ق ،کمیه مراجع منطقهای و اداره کل ام ر ن آوران و ارزشیابی فناوری ،آماده راهنماایی
و معرفی متقاضیان به مراکز رشد و پار های فناوری و دیگر نهادها و سازمانهای حمایتکننده از ن آوران هساتند .نشاانی،

تمفن و نمابر کمیه مراکز رشد و پار های فناوری را میت ان از اداره کل ام ر ن آوران و ارزشیابی فناوری دریافت کرد.

