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 :چكيـده 

ثبت اختراع يا پتنت يا پته امتيازي است آه دولت و يا موسسه خاص در يك آشوربه مبتكـران و مخترعـان بــراي ايجـاد                            
ثبـت اخــتراع بـه طــور آلـي توليــد و يــا              . يك ابداع نــو وجديــد آــه از نظـر اقتصــادي حـائز اهميــت باشــد اهــدا مــي آنــد                      

در واقع ثبت اختراع ، هر نوع بهــره           . فرآيندهايي را در بر مي گيرد آه شامل جنبه هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشد                       
برداري مالي و اقتصادي از ابداع تا مدت زمان خاصي را در اختيار متكبر قرار داده و حق مالكيـت آن را از ديگـران سـلب                                

در هر آشوري ثبت اختراع جزء حقوق داخلــي آن آشــور محســوب مــي شــود و امتيـازاتي از طــرف آشـور                             .مي آند   
در صــورتيكه ثبــت اخــتراع جنبـه بيــن المللـي داشــته باســد از حقـوق بيـن                       .مربوطه در اختيار فرد متكبر قرار مي گيرد             

اثري به عنوان پتنــت قابـل      . المللي برخوردار شده ، ساير آشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي آند                
ثبت است آه در سطح جهاني نو و جديد باشد و در ضمن ظرفيت آاربرد صنعتي داشته و در شاخه علمي مربوط بــه                                 

از اهميت خاصي برخوردار اســت آــه مـي توانــد               ) پتنت(شيوه نگارش ثبت اختراع          . خود به صورت عام بكار گرفته شود         
نشــان  ١٣١٠تصويب قانون ثبت عالئم تجاري و اختراعات ايران در ســال                     . نقش مؤثري در پذيرش ثبت نام داشته باشد              

اما در تمام سالهاي گذشته ، ايــن قــانون نتوانستــه اسـت فوايــد              . دهنده قدمت و آهنسالي اين مقوله در ايران است        
هدف از ارائه اين مقالـه آشــنايي بـا مفهـوم ثبــت اخـتراع و قــوانين و                      .مورد انتظار را براي آشور به همراه داشته باشد              

 .مباحث حقوقي مربوط به آن است
اختراع ،پتنت، پته، مالكيت فكري ، مالكيت صنعتي، ورقه اخــتراع، اظهـار نامــه ، مبــاني حقوقــي پتنــت ،                               :آليد واژه     

 .معاهده همكاري اختراع 
  

 مـقدمــه 
هرگاه سخن از دارايي به ميان مي آيد ناخود گاه ذهن انسان به سمت مصاديق عيني مالكيت همچون پول ، زميــن ،                                 

ست                                      ... آاال و    سوق پيدا مي آند، اين در حالي است آه در دنياي امروز نوع ديگري از مالكيت مورد توجه قرار گرفته ا
 )  intelle ctual property(آه به مراتب از داراييهاي ملموس ، پر اهميت تر مي باشد و از آن با عنــوان مالكيـت فكــري    

در واقع اين نوع دارايي محصول هوش انساني بوده و در مقايســه بـا سـاير آــاال هــا و محصـوالت داراي                      . ياد مي شود    
خصايص منحصر به فردي مي باشد از جمله آنكه اين نوع دارايي نتيجه مستقيم آار فكري انسان بوده و در اثر مصرف                                 

مسلمــا بـه دســت آمــردن هـر نــوع           . از بين نمي رود و ديگر آنكه و ديگر آنكه به راحتي عرضه شده و قابليت تكثير دارد                        
حقــوق . مالكيت منجر به اخذ حقوقي خواهد شد و در زمينه دارايي هاي فكري حقوق مالكيـت فكـري پديــد مـي آيــد                                 

در معناي وسيع آلمه عبارتست از حقوق ناشي از آفرينش ها و خالقيـت هــاي فكــري در زمينـه                              ) IPR(مالكيت فكري    
يكي حقوق مالكيت صنعتي و ديگري       : هاي علمي ، صنعتي ، ادبي و هنري اين حقوق به دو حوزه تقسيم مي شود                   

نام برده مي   ) آپي رايت  (حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق جانبي آن آه به طور آلي از آن به حق نسخه برداري                              
، ثبت اختراع به لحاظ          .. در ميان مصاديق مختلف مالكيت صنعتي همچون پتنت ، عالئم تجاري ، اسرار تجاري و                              . شود

پتنت حقــي انحصــاري اســت     . نقشي آه در زندگي بشر و پيشرفت انسان ها دارد ، از اهميت خاصي برخوردار است                       
به عبارت ديگر سندي است آه توصــيف          . آه در قبال اختراع انجام شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي شود                             

ششمسوم دوره  شماره  

١٣٨٥اسفند ١٢: تاريخ انتشار اين مقاله  

 شرايط ثبت اختراع و بررسي قوانين و مباحث حقوقي آن
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منطقــه اي بـه نيابــت از         آننده يك اختراع بوده و بر اساس در خواست متقاضي به وسيله يك اداره دولتي يا يـك اداره                           
يك اختراع را بــه     ) توليد، استفاده ، فروش و صادرات          (چند آشور صادر مي شود و حمايت قانوني و اختيار بهره برداري              

بايد توجه داشت آه پتنت مجوز توليـد محصــول           . اعطا مي نمايد     ) سال   ٢٠عمدتا  (صاحب آن در محدوده زماني خاص         
 .اختراعي نيست بلكه تنها ديگران را از توليد آن باز مي دارد 

بــراي اينكــه دارنــده حــق اخــتراع بتوانـد           . اختراعات ثبت شده در واقع در تمام شئونات زيست بشر سايه افكنده است                       
رسيده منع آند ، حق اخــتراع بــه وي اعطـا مــي شــود امـا الزم                       ديگران را از استفاده و توليد محصول يا فرآيند به ثبت                 

است توجه شود آه دارندگان پتنت موظف هستند درازاي دريافت حمايت از اختراع ، اطالعات مربوط به اختراع خـود را                        
در اختيار عموم قرار دهند تا بدنه دانش فني موجود در جهــان تقويـت شـده و در نتيجــه در افــراد ديگـر نــيز نـو آوريهــا و                                        

بر اين اساس پتنت ها نه تنها از دارندگان خود حمايت مـي آننـد بلكـه تـأمين آننــده           . خالقيت هاي بيشتر ايجاد گردد  
دارنده حق اخــتراع مــي بايســت امتيـاز          . مي باشند      اطالعات ارزشمندي براي نسلهاي آينده محققان و مخترعان نيز                

انحصاري خويش را فقط در جهت هدف مشروع و جبران سرمايه گذاريش در بخش تحقيق و توسعه بكار برد و قصدش                                 
براي اطمينان از اين امر قيد و بند قانوني وجود دارد بدين ترتيب آه اگــر دارنـده حـق                      . صرفا مانع شدن از رقابت نباشد       

  .اختراع پس از يك دوره معين از ايــن حـق بـه صــورت اقتصـادي بهــره بـرداري نكنــد مجــوز اجبــاري صـادر خواهـد شـد                                        
در اغلب موارد تقاضاي ثبت اختراع به فاصله آوتاهي پـس از           . اختراعات ثبت شده يكي از شاخص هاي فناوري است          

پر آردن تقاضا نامه ثبــت اخــتراع نشــان مـي دهــد آــه نــوآوري بـالقوه از ارزش           . توليد يك نوآوري در خواست مي شود     
بــه هميـن دليـل اسـت      . اقتصادي برخوردار است و ميتوان براي دست يافتن به سود نهايي هزينه هاي آن را تقبل آرد              

ويژگــي . آه شرآت ها تمايل دارند در زمينه ثبت اختراعات سرمايه گذاري آنند و يا اينگونه فعاليت هــا را دنبــال آننــد                                 
ديگري آه داده هاي مربوط به اختراعات ثبت شده را جالب توجه مي آند اين واقعيت است آه اطالعاتي آه در قالــب                         

تقاضاهاي ثبت اختراعات معموال      .   گواهيهاي ثبت اختراعات فاش مي شود، اطالعاتي منحصر به فرد و با ارزش است              
 .مي شود   ماه از تاريخ تكميل تقاضا نامه منتشر ١٨بعد از 

مهمترين پايگاه اطالعاتي آه در آن داده هاي بيــن المللـي در قالـب خــانواده ثبــت دسـته بنــدي شــده اســت توســط              
 ١٩٨١طي ســال هــاي  . نام دارد )  world pateninden(درونت تهيه و ارائه شده است آه نمايه جهاني ثبت اختراعات 

درصــد را بــه طـور ســاالنه     ٥٣/٤اختراع در جهان به ثبت رسيده و رشـدي حــدود          ٩٨٦٣٠بطور متوسط ساالنه     ٢٠٠١تا 
برآورد شده است و داشتن سهمي معـادل          ٥٣٨٩٥نشان مي دهد آمريكا با بيشترين ثبت اختراع ساالنه آه در حدود                

تعـداد اختراعــات ثبــت شـده در آمريكـا از           .   درصد از آل اختراعات ثبت شده در جهان رتبه اول را احراز آــرده اسـت                 ۵۵
پس از آمريكا آشورهاي ژاپـن، آلمــان ، فرانســه ، انگليـس و آانــادا                      . بيش از دو برابر شده است             ٢٠٠١تا   ١٩٨١سال  

اما نكته بسيار مهم وضــعيت نــا مطلـوب             . رتبه هاي بعدي را در متوسط ثبت اختراعات ساالنه طي اين دوره داشته اند                
بر خالف آنكه در بخش توليد مقاالت علمي ايران طــي بيســت سـال مــورد بررسـي                    . ايران در بخش ثبت اختراع است           

پيشرفت آرده و جايگاه خود را بين آشورهاي جهان ارتقا داده است در بخش ثبت اخـتراع نــه تنهــا پيشرفــتي حاصــل                               
چنانكه ارقام و اعداد نشان مي دهد اگر چه وضـعيت ايـران در بخـش توليــد                       . نشده بلكه جايگاه ايران تنزل آرده است           

داشــته    را در بيـن آشورهـاي جهـان       ٤٤اخـتراع رتبــه     ٢فقط بـا ثبـت      ١٩٨١ايران در سال   . علم خام چندان بد نيست      
نــزول آـرده اسـت و در نتيجــه در طـول دوره                 ٥٧اختراع در اين بيست سال به رتبه             ٢نيز با ثبت    ٢٠٠١است و در سال      

اختراع ثبت آـرده و ســهمي حـدود          ١در اين دوره ايران به طور متو سط ساالنه آمتر از                . را آسب آرده است        ٥٩رتبه  
ايران همچنين درلول اين دوره در بين آشورهـاي            . درصد از ثبت اختراع جهاني را به خود اختصاص داده است                ٠٠٠٩/٠

اسالمي رتبه نهم، در بين آشورهاي خاورميانه رتبه هشتم و در بين آشورهاي همسايه خود رتبه پنجم را بــه لحــاظ                                
 .ثبت اختراع آسب آرده است 

 
 پتنت 

پتنت جهت حمايت از مفاهيم ، روشهاي ، ابزار يا فرآيندهاي آه جديد ، مفيد ، غـير بـديهي باشـند، بكـار گرفتــه مــي                                       
آــه در ســال   Agreement onTrade Related Aspects of Intellectnal Propety Rights TRIPS: درموافقت نامه. شود 
و   )WTO(ميالدي به منظور حمايت از حقوق مالكيت فكري در سطح بين المللي بين ســازمان تجــارت جهــاني                            ١٣٩۴

منعقــد گرديـد ، مقــرر شـد تنهـا        ) WIPO:World Intellectual Property Organization(سازمان جهاني مالكيت فكــري 
اختراعاتي قابليت پتنت شدن را داشته باشند آه اوال داراي يك گام نوآوري هستند و ثانيا پتانسيــل آــاربرد صــنعتي را                      

فلزا در مقايسه با اين نوع ازاختراعات مــواردي همچــون اآتشافــات ، روشــهاي تشخيـص و درمــان ويـا                  .دارا مي باشند   
هــدف از ثبــت پتنــت ، پيشرفــت         . اختراعاتي آه در تضاد با اصول آلي اخالقي باشند ، قابل پتنت شـدن نخواهنــد بــود                        

سيله شـخص مخـترع و يـا مالــك اخــتراع                                      نوآوري بوسيله افشا سازي جزئيات اختراع در سطح عمومي است وبـدين و
داراي حقوق انحصاري مي گردد آه بر طبق آن ديگران حق ساخت ، استفاده ، فروش ، وارادت و صادرات مقوله مــورد                                 

  .سال پس از ثبت پتنت داراي اعتبارمي باشند                    ٢٠الي   ١٧حقوق مذآور در فاصله زماني        . اختراع را نخواهند داشت       
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دراين رابطـه دو سـيستم رايــج مـي باشـد ، در اروپـا ،                     . پتنت ها در طي يك فرآيند پرهزينه و زمان به بدست مي آيند                  
به آار مي رود بدين ترتيب حــق تقـدم بــا شــخصي اســت آــه زودتـر اقـدام بــه       First to fileژاپن و اقيانوسيه سيستم 

آــاربرد دارد يعــني امتيـاز اخـتراع متعلـق بـه              First to Inventدر امريكا سيستم   .پرآردن تقاضانامه پتنت نموده است 
شخصي است آه براي نخستين بار اين اختراع را انجام داده است حتي اگر شـخص ديگــري زودتـر جهـت ثبــت اقــدام                        
آرده باشد دراين صورت بايد در طي يكسا ل از اولين اقدام براي فروش محصول ، تقاضــانامه هـاي پتنـت پــر شـوند در                                         

امتيازي است آه دولت ويا موسسه خاص دريــك آشــور                ) پته  ( ثبت اختراع      .غير اينصورت پتنت بي اعتبار خواهد شد           
برتــري را     مبتكــر ، ايـن    . به مبتكران براي ايجاد يك ابداع نو وجديد آه از نظر اقتصادي حائز اهميت باشد اهدا مي آند                        

نسبت به ديگران مي يابد آه بدون اجازه وي ساخت ، استفاده ويا فروش آن تامدت زمان معلومي ممنـوع ودر انحصـار                    
درصــورتي آــه ابـداع ايجــاد شــده ازنظــر          .تحت شرايط معيني مدت زمان ثبت اختراع مي تواند تمديد شـود                 . وي باشد  

پــس از اهـداء امتيـاز پتـه             . اقتصادي بسيار حائز اهميت باشد ، مي تواند تا مدتهاي مديدي به صورت انحصــاري درآيـد                               
پتـه هـر آشــوري حقــوق        .وثبت آن ، ابداع ايجاد شده مي تواند خريد و فروش شده و برروي آن سرمايه گذاري شود                      

به عنوان مثال پتـه در آشـور انگلستـان ، امتيـازاتي را بــراي مبتكــر در داخـل آن                             . داخلي آن آشور محسوب مي شود      
در بعضـي از آشورهـا پتــه جنبــه          .آشور دارد و از طرفي مانع ورود موارد مشابه آن از خارج به داخل آشور مي شــود                    

از اينرو ساير آشورها را از دخل و تصرف در                . بين المللي داشته و خلق اثر از حقوق بين المللي برخورد دار مي باشد                        
 .ابداع ايجاد شده منع مي آند

. ثبت اختراع به طور آلي توليد و يا فرآيندهايي را در برمي گيرد آه شامل جنبه هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشــند                       
به عنوان مثال آنچه در پته مطرح است اين است آه ابداع ايجاد شده چگونه آار مي آند؟ چه عملكردي دارد ؟ چطور                                   

  .پتنت ها نقــش مهمــي در پيشرفـت تكنولــوژي مربــوط دارنــد           ساخته شده و چه چيزي را بنيان گذاري مي آند؟ اآثر            
امتياز پتنت ها اغلب تا بيست سال انحصاري بوده و در اختيار فرد يا افراد ابداع آننده و يا آمپاني در ارتباط بــا آن مــي                                 

يكي فايــده پتنـت بـراي صــاحب اخــتراع و ديگـري فايــده آن                  : تعريف پتنت دو موضوع را به روشني بيان مي آند               . باشد  
ازيك سو باثبت اختراع ، راه استفاده غير مجاز براي ديگران بسته مي شود و صاحب اختراع مي تواند با                       . براي ديگران    

اختراع خود را به ديگران واگذار آند وعالوه بر شهرت علمي ، از منافع مادي                    ) ليسانس ( عقد قرار داد، اجازه استفاده       
از سوي ديگر ، اين حق تنها درازاي افشاي تمام جزئيات اختراع براي عموم ، به صــاحب آن                            . اختراع شود نيز بهره ببرد      

اين ترتيب اسرار علمي و فني حاصل از پژوهش ، فقط درآتابخانه شخصي و بايگاني مغز افــراد نمــي                         . داده مي شود  
 . ماند و نيازنيست تمام گامهايي آه براي رسيدن به هدفي برداشته شده توسط نسلهاي بعد نيز تكرار شود

  
  آليات ثبت اختراع 

محصول يا فرآيندي است آه راه جديد انجام آاري را ارائـه مـي دهـد يــا راه حــل فـني جديـدي را                                    )Invention(اختراع  
حق انحصاري است آــه درقبـال اخــتراع ثبــت           ) Patent(حق ثبت اختراع يا پتنت      . براي مشكل خاصي پيشنهاد مي آند     

. پتنت حمايت قانوني از اختراع را براي دارنده آن تأمين مــي آنــد                .  شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي شود             
 . در ازاي افشاي جزئيات اختراع براي عموم ، اعطا مي شود) حداآثر بيست سال ( اين حمايت براي مدت محدودي 

حمايت پتنت به اين معنا است آه مــورد اخــتراع را نمــي تــوان بــدون اجـازه دارنــد پتنـت بـه صــورت تجــاري توليــد آـرد،                                  
استفاده يا توزيع نمود وبه فروش رسانده به اين نكته مهم بايد توجه داشته آــه پتنــت مجـوز توليـد محصـول اختراعــي                                    

حقوق پتنت معموال پس از ارائه داد خواست ازسـوي دارده آن بــه                .نيست بلكه تنها ديگران را از توليد آن باز مي دارد                
دادگاه در بيشتر نظام ها ، شخص يــا اشــخاص نقـض آننـده حقـوق پتنــت رااز ايــن آــار بــاز                          . دادگاه ، احقاق مي شود     

همچنين چنانچه شخص ثالثي در      .داشته و وي را مكلف به جبران خسارتهاي وارده به صاحب حق اختراع مي نمايد                    
دادگاه حق اعطا شده پتنت را به چالش آشيده ودر اين امر موفق شود ، حق پتنت اعطــا شـده غـير معتــبر شـناخته                                          

 . به عنوان مثال بتوند ثابت نمايد آه اختراع فاقد شرايط قانوني و الزم بوده است. خواهد شد 
وي . دارنده پتنت حق دارد تصميم بگيرد چه آسي مي تواند در طول مدت حمايت، از اخــتراع وي بهــره بــرداري نمايــد                             

 . مي تواند با عقد قرار داد اجازه يا ليسانس استفاده از اختراع را به افراد ديگر واگذاري آند
دارنده پتنت همچنين مي تواند حق اختراع خود را بطور آامل به ديگري بفروشد آــه خريـدار ، دارنـده جديـد آن اخــتراع                  

حمايت از اخــتراع پايــان       ) سال از زمان ثبت تقاضا نامه            ٢٠حداآثر  ( با انقضاي دوره زماني پتنت          .شناخته خواهد شد  
يعني دارنده پتنت ديگر حقوق اختراع خود را دارا نبوده و هرشـخصي           .گرفته و استفاده از آن در اختيار عموم خواهد بود     

 . مي تواند از آن بهره برداري تجاري آند
  
 شرايط عمومي ثبت اختراع 

 :بطور آلي اختراعي قابل ثبت است آه حداقل شرايط ذيل در آن محقق باشد
اختراع بايد داراي مشخصه جديدي باشد آه سابقه آن مشخصه در دانش وزمينه فني مربــوط                        ) :  Novelty(نو باشد   -١
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 . اطالق مي گردد  Prior Artبه اين دانش موجود در اصطالح . به آن اختراع پيش بيني نشده باشد 
اختراع بايد عالوه بــر نـو بــودن ، ارتقــاء قابــل توجهــي را در حيطــه خــود  ) :  Inventive Step(داراي گام ابتكاري باشد -٢

به عبــارت   . موجب شود بطوري آه استنتاج آن توسط فردي با دانش متوسط درآن زمينه امري بديهي محسوب نشود                            
ديگر راه حل فني را آه اختراع براي حل مشكل پيشنهاد مي آند ، بايد نسبت به ساير راه حلهــاي احتمــالي موجــود                                   

در واقع اختراع بايد بتواند در حيطه خود مشكلي را از مشكالت موجود آه هنـوز راه                         . ،مزيت قابل توجهي داشته باشد      
 . حل ندارند، حل نمايد تا داراي گام ابتكاري باشد 

اختراع نبايد صرفا تئوريك و نظري باشــد بلكـه بايــد قابليـت اسـتفاده        ) ) : Practical Use( فايده عملي داشته باشد -٣
 .عملي و توليد در صنعت را داشته باشد 

عــالوه بــر ســه شــرط فـوق در بيشتــر       ) :Unpatentable Subject Matter(مشمــول مــوارد غــير قابــل ثبـت نباشــد    -۴
مثــل آنچـه    . آشورها قوانيني وجود دارد آه به موجب آن نمي توان بعضي اختراعات را در آن سرزمين به ثبـت رسـاند                               

آه برخالف نظم عمومي و اخالقيات باشـد ، يــا آشفهــا و تئوريهـاي عملــي ، روشـهاي رياضـي ، گونـه هــاي گياهــي                           
وحيواني ، روشهاي تجارت ، روشهاي معالجه يــا تشخيــص بيمـاري در انسـان و دام و نـرم افزارهــاي آــامپيوتري فاقــد                               

 . اثرات فني 
 

  ) : Vtility  Models(اختراعات آوچك 

بطور آلي ، اختراع آوچك اختراعي است آه تمام الزامات قابليت ثبــت اخــتراع را نــدارد ولــي داراي اســتفاده صــنعتي                                 
 . است 

هدف از شمول اختراعات آوچك در نظام مالكيت فكــري بعضـي از آشورهــا ، پــرورش و مراقبــت از نوآوريهـاي درون زاد                              
بــه عنــوان مثــال در آشــور آلمــان مــي       . بخصوص در آسب و آارهاي آوچك و متوسط و دربين اشخاص حقيقي است                  

بــه . توان محصوالت جديد را با هزينه آمتر ، راحت تر و درمدت زمان آوتاهتري به صورت اختراع آوچــك بـه ثبـت رسـاند                           
در حــال حاضــر  . خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتكاري اختراعات آوچك ، سخت گيري زيــادي صــورت نمــي گـيرد                  

 ... استراليا ، آرژانتين و : آشورهايي آه اختراعات آوچك را ثبت مي آند عبارتند از 
 

 حق تقدم در ثبت اختراع 

حق تقدم ، حق اولويتي است آه به موجب معاهده پاريس ، آه اآثر آشورها از جمله ايران عضو آن مــي باشــند، بـه                    
به موجب اين حق،چنانچه فردي اظهار نامه ثبت اختراع خويش                . اتباع آشورهاي عضو اين معاهده اعطا گرديده است             

مــاه از تاريـخ       ١٢را دريكي از آشورهاي عضومعاهد پاريس و از جمله آشور متبوع خود ارائه نموده باشد ، ظرف مـدت                            
و در اين مدت نسبت به        . ثبت تقاضا نامه ، مي تواند در ديگر آشورهاي عضو نيز تقاضاي ثبت اختراع خويش را بنمايد                           

به اين معنا آه ديگر افراد نمي توانند ظرف مدت مــذآور اخــتراع وي را بــه نـام            . ديگر افراد داراي حق اولويت مي باشد     
سانند، البتــه در صـورتي آـه وي تقاضــاي ثبـت اخــتراع را ظــرف مهلــت                      ماهـه در    ١٢  خود در ساير آشورها به ثبــت بر

آشورهاي مورد نظرش بنمايد بايد ظرف مدت يكساله از تاريخ تقاضا نامه ثبــت اخـتراع در داخـل نسبــت بــه ثبــت بيـن                                    
 .المللي آن اقدام نمايد 
 استراتژي ثبت اختراع 

قبل از تقاضا ي تشكيل پرونده ثبت اختراع ، مخترع يا شرآت بايــد پاســخهاي                        . براي ثبت اختراع بايد استراتژي داشت          
 :قانع آننده اي به سؤاالت زير داشته باشد 

 چرا بايد اختراع خود را ثبت آنيم؟
 چه چيزي رابايد ثبت آنيم ؟ 

 چه وقت اختراع خود راثبت آنيم؟
 آجا اختراع خود را ثبت آنيم؟

 
 مراحل ثبت و نگهداري اختراع در آشورهاي اروپايي 

بطـور آلــي بــا طــي     . مراحل ثبت وحفظ حقوق اختراع ثبت شده در آشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسيار پيچيده اسـت                       
 : آردن مراحل ذيل مي توان اختراع مورد نظر را در اين آشورها ثبت و حفظ نمود 

 :آماده سازي ) الف 
 :قبل از اقدام رسمي براي تشكيل پرونده ثبت اختراع الزم است حداقل سه مرحله زير را به انجام مي رساند 

نوشتن گزارش اختراع به زبان انگليسي، آلمــاني يـا فرانسـه بطـوري آــه شــامل زمينــه و حــوزه فنــاوري اخـتراع ،                                    -١
همچنيــن بايــد طريقــه    . سابقه قبلي، جزئيات آامل فني ، مزاياي اختراع ادعايي و نحوه حل مشكـالت موجــود باشــد                             

 . انجام عملي موضوع اختراع با ذآر مثال توصيف شود 
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 .نوشتن پيش نويس پتنت بر اساس گزارش اختراع آه معموال توسط وآيل انجام مي شود   -٢
 . پر آردن فرم هاي رسمي اداره ثبت اختراعات اروپا   -٣
 :تشكيل و پيگيري پرونده) ب

شعبه مرآزي    (اين بخش با تسليم فرم هاي پر شده و تقاضاي تشكيل پرونده در يكي از شعب اداره ثبت اختراع اروپا                                    
 :آغاز شده و خود شامل مراحل زير است) د رمونيخ آلمان 

 .  بررسي شكلي پرونده در شعبه به لحاظ آامل بودن مدارك الزم  -١
 .جستجوي موضوع و ادعاهاي اختراع توسط واحد جستجوي اداره ثبت اختراع اروپا  -٢
انتشار پرونده شامل جزئيات فني قانوني پرونده و نتــايج جستجــو در روزنامـه رســمي بــه صــورت چـاپي و ديجيتــال                          -٣
 ) .لوح فشرده و اينترنت( 
 .بررسي ماهوي محتويات پرونده در صورت تسليم در خواست و پرداخت هزينه هاي الزم  -۴
 :اعطاي گواهي ثبت اختراع ) ج

پس از بررسي ماهوي پرونده در صورت متقاعد شدن آميته مربوطـه ، گواهــي اعطــاي پتنـت بــه نــام متقاضــي صـادر                                     
 .خواهدشد

 : تمديد ساالنه) د
در صورت پرداخت هزينه هاي الزم ، پروانه ثبت اختراع در هر يك از آشورهاي عضو اتحاديـه آــه مـورد درخواســت قــرار                      

 گرفته اند، بطور ساليانه تمديد خواهدشد 
 :اعمال حق ) ر

در صورتي آه دارنده امتياز معتبر اختراع در هر يك از آشورهاي مربوطه ، متوجه نقــض حقــوق پتنــت توسـط اشـخاص                                 
 .مي تواند براي احقاق حقوق خود از طرق مختلف اقدام نمايد  ثالث شود

 
 ثبت اختراع در ساير آشورها 

(ثبت پتنت و تشكيل پرونــده          ) application(گام نخست در بدست آوردن پتنت در هر آشور ، مستلزم ارائه تقاضانامه                       
filing  (             تقاضانامه پتنت عموما داراي قسمتهايي نظير عنوان اختراع، ســابقه                .در اداره ثبت اختراعات آن آشور است

توصيف فني اختراع مي بايست با بياني روشن و به زبان رسمي آشور هدف وبـه حـد آافــي                              . و شرح فني آن است        
داراي جزئيات باشد طوري آه بتواند شخصي را بافهم متوسط از آن فن به استفاده يا بازسازي آن اخـتراع قــادر ســازد                        

تقاضانامه همچنيــن حـاوي    . معموال براي توصيف بهتر اختراع ، نقشه، طرح و دياگرام هاي مربوطه نيز ارائه مي شوند                         
اداره ثبت اختراع آشـور       . است آه در واقع حدود و ثغور قانوني حمايت درخواستي را تعيين مي آند                 ) claim(چند ادعا   

) publication(مورد تقاضا پس از بررسي آارشناسي پرونده و احتماال پس از انتشار مفـاد تقاضـانامه در ســطح عمـوم                           
بايــد . در صورت احراز شرايط،نهايتا حق پتنت را اعطا مي نمايد آه در سرتاسر همان آشور معتـبر و قابـل دفــاع اســت                      

توجه داشت آه انتشار پتنت در سطح عموم به معناي اعطاي حق پتنت نيست، مگر در آن به نحــوي مشخــص شـده            
در واقع تقاضانامه در اداره ملي ثبـت اختراعـات آشــور موردنظــر و يــا دفــتر منطقـه اي بـه نماينــدگي از ســوي                             . باشد  

بــه ثبــت رســيده و در نهايــت پــس از بررســي و احــراز شـرايط الزم از                       ) مانند اداره ثبت اختراعات اروپا      (آشورهاي عضو   
در مورد دفاتر منطقه اي نكته مهم اين است آه متقاضي بايــد رد درخواســت خــود                      . سوي دولت مربوط اعطا مي گردد         

هــر يــك از  . دقيقــا مشخــص آنــد آــه حمايــت از اخــتراع را در آــدام يــك از آشورهــاي عضــو آن دفــتر خواســتار اســت           
آشورهاي انتخاب شده پس از بررسـي پرونــده مختـار اســت آن اخــتراع را بـه ثبـت رســانده و در ســرزمين خــود از آن                                        

لذا صرف ثبت در دفاتر منطقــه اي نمـي توانــد بــه معنـاي آســب حمايــت از تمامــي                         . حمايت آند و يا آٌال آن را رد آند            
 .آشورهاي عضو آن دفتر باشد 

 
 جايگاه ثبت اختراع در آشور

اين قانون علي رغم ضعف هايي آه          . به تصويب رسيده است        ١٣١٠قانون ثبت عالئم تجاري و اخترعات ايران در سال                  
امـا در تمــام ســال هـاي گذشـته ، ايـن قــانون            . دارد ، نشان دهنده قدمت و آهــن ســالي ايـن مقولـه در ايـران اسـت                 

نتوانسته است هيچ دام از دو فايده فوق الذآر را براي آشورما به همراه داشته باشد ثبت اختراع در ايران تنها با ديـد                                 
شهرت علمي براي مخترع نگريسته شده است، لذا نه حمايت قانوني از حقوق مخــترع و جلوگـيري از اسـتفاده غيــر                                     

  .مجاز از اختراع او مورد توجه قرار گرفته است، نه اختراعات ثبت شده آمك چنداني به رشد و توسعه صنايع آرده اند                           
بــه گونـه اي آـه بسيـاري از مـديران، آارشناســان و                  . عالوه بر اين آموزش مفهوم ثبت اخــتراع نــيز ضـعف بـوده اســت                   

پژوهشگران ، حتي آشنايي مقدماتي با اين مقوله ندارند و شـايد برخــي از فنــاوري هـاي آــه ليسـانس آنهــا در قبـال                             
پرداخت هزينه هاي گزاف از ديگر آشورها خريداري مي شود، عمال دوره حمايــت قــانوني را سـپري آـرده و اسـتفاده                                    
تجاري از آنها با همان اطالعات افشا شده حيـن ثبــت و البتــه بــدون نيـاز بــه پرداخـت هـر گونـه هزينــه اي امكــان پذيـر                        
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رسد آه مقولـه آهنســال ثبـت اخـتراع در ايــران هنـوز در مراحـل جنيــني اسـت و                        لذا در آل چنين به نظر مي     . است  
 . شايد نياز به انكوبا توري براي تولد آن باشد

 شرايط ويژه ثبت اختراع 
براي اينكه يك اثر به عنوان پتنت مطرح شده و به ثبت برسد بايد شرايط ويژه اي داشته اشد آه در زيـر بـه از آنهـا بـه                                     

 :اختصار اشاره مي شود 
 .بايد اثر در سطح جهاني ، نو و جديد باشد . ١
بايد شامل مرحله نوآوري باشد بدين معني آه در مقايسه با خلق آثار قبلي، در اين زمينــه بخصـوص مشاهـده اي                                   . ٢

 .صورت نگرفته باشد و نيز تجربه اي از موضوع در اختيار نباشد
بايد ظرفيت آاربرد صنعتي و قابليت ساخته شدن و استفاده در صنعت را داشته باشــد ، بـدين معـني آـه اثــر بايــد                      . ٣

در صــورتيكه آــاربرد صــنعتي نداشــته        . شكل عملي از يك دستگاه يا زير مجموعه اي از يك فرايند صنعتي را ارائه دهد                       
 .باشد پتنت محسوب نمي شود

مستثني نباشد يعني در شاخه علمي مربوط به خود به صورت عام به آار گرفته شــود و تنهـا بـراي شــرايط خـاص                                . ۴
 .مورد استفاده قرار نگيرد موارد استثناء از امتيازات پتنت برخوردار نمي شود

 .شرايطي آه جز ثبت پتنت محسوب نشده و در حيطه قابليت هاي آن قرار نمي گيرد به شرح ذيل مي باشد
 .آشف يك پديده و موضوع علمي ، پته محسوب نمي شود. ١
 .بيان يك تئوري علمي يا رابطه رياضي پتنت به حساب نمي آيد . ٢
 .خلق يك اثر هنر نظير آار ادبي، تئاتر و سينما ثبت اختراع نيست . ٣
 .ابداع روشي براي سهولت انجام آارهاي مختلف ورزشي، تجاري و اقتصادي پته به حساب نمي آيد. ۴
اســتفقاده از امتيــازات پتنــت بــراي آشــف يــك         . عرضه اطالعات و يا ساخت يك برنامه آامپيوتري جزء پتنت نيســت                  . ۵

حيوان و يا گونه گياهي و يا ابداع روشي نو براي مداواي انسان يا حيوان توسط روشهاي مختلف در مباني، جراحي و                                      
 . يا تشخيص امكان پذير نيست 

موارد ذآر شده مي تواند در صورت نو وجديد بودن به صورت مقاله ي علمي پژوهشي و يا عمــي ترويجـي در مجـالت                                  
 .معتبر بين المللي به چاپ برسند

 
 نظام هاي ثبت اختراع 

 : بطور آلي دو نظام براي ثبت اختراع در دنيا وجود دارد 
 نظام اعالمي . ١
  ) Examination( نظام بررسي ماهيتي . ٢

بايد توجه داشت آه نظام ثبت اختراع لزومًا يكي از دو نظام مذآور به صورت مطلق نبوده و ممكن است سيستم ثبت                                      
بر روي اختراع ادعا شده بررسي صــورت           (اختراع در يك آشور در برخي حوزه هاي علوم و تكنولوژي به صورت اعالمي                     
و در بعضــي از علـوم و فنـاوري هـا بــه                  )نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت اختراع آن زمان اقدام به ثبت آن اختراع گردد                        

بــه منظـور عـدم ثبـت پيشيـن آن منــوط بــه بررســي دقيــق از نظــر                        ثبت اختراع عالوه بر استعالم          Examinationشكل
آشور اياالت متحده با توجه به اينكه از يك نظام ثبت اختراع بسياردقيق و پيچيده برخوردار مي باشد                               .تخصصي باشد   

نظربه تفــاوت اساسـي وجــود ميـان نظـام         .در تمامي حوزه هاي علوم وفنون بهره مي گيرد        Examinationاز سيستم 
الم بــه ذآــر   . پتنت اين آشور با اغلب آشورهاي دنيا ، اين آشور به صورت يك مورد خــاص قابــل بررسـي مــي باشــد                             

است آه نظام ثبت اختراع در آشـور مــا بــه صـورت اعالمــي بـوده و تنهــا در صـورت تمايــل مخــترع بـه ارزيــابي علمــي                                   
اختراعش ، وي بايد با درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع به اداره آل امور نــوآوران و ارزشـيابي فنــاوري در وزارت                                   

در آليه آشورهاي دنيا نخستين توصيه اي آه بــه يـك مخــترع مـي شــود آن                        . علوم، تحقيقات و فناوري مراجعه نمايد           
است آه پيش از آن آه اختراع خويش را در آشورهاي ديگـر بــه ثبــت رســاند حتمـا بـراي ثبــت آن در آشـور متبوعــش                 

 .اقدام نمايد 
 

 درخواست پتنت 
اگـر شـخصي     . مطابق قانون، تنها مبتكراني مي توانند در خواست پتنت نمايند آه داراي شرايط ويژه و معــني باشـند                                  

آه تقاضاي ثبت پتنت مي آند ، مبتكر نباشد و پس از اقدام به ثبت ، به ابداع خود دست يابــد ، ثبـت پتنـت بــراي وي                                         
در خواســت ثبــت اخــتراع ممكــن اســت       . اين شخص متحمل جزاي قضايي سختي خواهد شد              . غير معتبر مي باشد        

اگر مبتكري به هر دليلي نتواند پتنت خود را به ثبت برساند، مــي                      . توسط نماينده قانوني مبتكر و يا تيم آن صورت گيرد             
تواند با يك مبتكر ديگر و يا شخصي آه عالقمند به ثبت پتنت مي باشد ، همكاري آرده و درخواسـت حــق پتنـت غيــر                                        

در صورتي آه ابداعي دو يا چند مبتكر صــورت گرفتــه باشــد، مـي تواننـد بــراي بـه ثبــت                        .انفرادي ابتكار را داشته باشد         
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شخصي آه به مبتكر آمك مالي مي آند شريك مبتكر              . رساندن آن به مانند قانون ثبت ابتكارات مشترك اقدام نماييد                 
ادارات و مراآز پتنت و عالئم          . آن شريك باشد      محسوب نشده و نمي تواند بدون اجازه مبتكر در به ثبت رساندن پتنت                     

تجاري براي استفاده و بكاربردن آنها ممنوعيت دارند و به جز در مواردي مانند وصيت مبتكر پس از مـرگ وي و يــا ارث ،                        
الزم به توضيح است آه بطور معمول در شــرآت هــا ع مخــترع             . تحت هيچ شرايطي نمي توانند از آنها استفاده نمايند        

فرد يا افراد هستند اما امضاء آننده شرآت و يا مؤسسه اي است آه فرد مخترع را استخدام آرده است و به مخـترع                         
 .مي پردازد ) Royality(در ازاي ثبت پتنت با السري 

 
 چگونگي درخواست ثبت اختراع دائم 

ابتدا تنظيم تقاضاي ثبت پتنت ضروري مي باشــد در ايــن فــرم تقاضـا بــه صـورت                    براي درخواست ثبت اختراع دائم ، در          
مقدمه اي براي درخواست ثبت اختراع الزم         . خالصه هر يك از بخش هاي شكل گيري ثبت پتنت توضيح داده مي شود         

درخواســت ثبـت پتنـت بايـد        . در مقدمه جديد بودن پتنت ذآر مي شــود          . است آه شرح آارها و سابقه آن مي باشد             
شامل مشخصاتي نظير خواسته ها، تصويرها، سوگند نامه يا اظهارنامه و ميزان دستمزد مورد نياز براي ثبت آن باشد                                  

 .آه تمامي آنها در خدمت خاصي مرقوم مي گردد
بــه (بايگاني مي شود، به عنوان مثال نوع اثــرو هزينــه مصرفــي         VSPTOنامه ارسالي همراه با درخواست ثبت پتنت در        

برگه هاي درخواست ثبت پتنت ، برگـه هـايي هستنـد آــه بطـور                       . در بايگاني قرارمي گيرد       ) نوع قرار داد بستگي دارد      
مشخصـات مبتكــر ، روش هــا و           . داوطلبانه در اختيار مبتكر قرار مي گيرد و مشخص آننده فهرست داده ها مي باشد                    

فرآيندهاي مورد استفاده در خلق اثر از جمله مواردي است آه در نگارش پتنت حائز اهميت مي باشد مشخصات بايد                                 
آامل، واضح و مختصر باشد و مدت زماني آــه ســاير افــراد را از اسـتفاده از ثبـت پتنـت محـروم مــي آنـد بطــور دقيــق                                    

بخش هايي آه براي درخواست ثبــت اخــتراع مــورد نيـاز اسـت مـي تـوان بــه اختصــار بـه صــورت ذيــل                . مشخص نمايد  
 :برشمرد 

استفاده از آلمــات نــا     . عنوان اثر و تحقيق انجام شده آه بايد آوتاه و جامع بوده و نمايانگر آل اثر ابداع شده باشد                               . ١
پــس از عنـوان اثــر،      . مفهوم و سنگين در عنوان اثر حائز اهميت نمي باشد و سبب انحراف از اصل موضوع خواهد شد                          
 .شماره درخواست آه بصورت بين المللي بوده و در روز قرار داد تعيين مي شود ذآر خواهد شد

ذآر سرپرست گروهي آه ابداع آننده اثر هستند در صورتي آه ابداع ايجاد شـده بـه صــورت گروهــي انجــام شــده                                   . ٢
عالوه برنام مليت و محل اقامت درخواست آننده و آدرس پستي وي نـيز بايـد در درخواسـت ثبــت پتنــت آورده                                  . باشد  
 .شود 

منبع و يا منابع مورد استفاده بـراي ثبــت اخــتراع و اســتفاده از تعــداد محــدودي از آلمــات آليـدي بـراي جستجـوي                              . ٣
 . مي باشد     اينترنتي الزم

فهرست بخش هاي مختلف ذآر شده در ثبت اختراع آه مي تواند به صورت يك برنامه آامپيوتري در ديسك فشرده                 . ۴
 .باشد 

 . زمينه تحقيق آه بايد گوياي شاخه اي از علم باشد آه اثر در آن شكوفا شده است . ۵
 .خالصه مختصري ا زتحقيق آه با مطالعه آن بتوان ديدگاه آلي در مورد اثر پيدا آرد . ۶
توضيح مختصري از مشاهده چندين طرح مشابه آه نشان دهنده پايه و زير بناي اختراع در خواست شـده باشـد و                                 . ٧

 .سابقه آار را ذآر نمايد 
و ) بيان علمي مسئله    (توضيح جزء به جزء اثر آه در اين بخش بايد اثر خلق شده به طور آامل چه از نظر علمي                          .٨

در توضيح اثر بايد مقياس ها ، اعداد ، نمادها ، فهرست عالئم و اختصارات و                      . چه از نظر نحوه ساخت شرح داده شود              
درايـن بخــش شـكل هـاي مــورد           . خطوط راهنما و پيكانها بصورت صحيح و منطبق بر استانداردهاي بين المللي باشــد                       

 .استفاده براي بيان واضح تر پتنت و توضيح آنها نيز آورده مي شود 
 .خالصه بيان آه آليتي ازطرح مسئله وفرايندهاي انجام گرفته براي خلق اثرباشد. ٩
 .پيشنهاد براي بهبود و تكميل آن درآينده در صورتيكه الزم باشد   .١٠
 .نتيجه گيري از آل نگارش اثر و بيان تأثير اقتصادي در آن جوامع مختلف   .١١
 

 مدارك الزم جهت ثبت اختراع در ايران 
 :متقاضي ثبت اختراع درايران بايد مدارك ذيل را جهت تشكيل پرونده ارائه آند 

اين فرمها آه در اصطالح ثبت اظهار نامه خوانده مي شوند جـزو اوراق                      ) :  اظهار نامه ( فرمهاي مربوط به ثبت اختراع           -١
متقاضـي ثبــت اخــتراع ايــن فرمهـا را از واحـد گــردش اوراق بهـادار مستقــردر اداره آـل ثبـت                            . بهادار آشور مي باشند       

ايــن فرمهــا بايــد بـه زبــان فارســي         . شرآتها و مالكيت صنعتي در سه نسخه تهيــه و آن را تكميـل وامضـاء مــي نمايـد                            
از . بايد متن آامل آنرا به زبان انگليسي يا فرانسه تهيه و خالصه اي از طرح را به زبان فارســي تهيــه نمايـد                                . برگرداند  

Page 7 of 19آن حقوقي مباحث و قوانين بررسي و اختراع ثبت شرايط

2007/03/03http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol6/tajabadi_falahi.htm



آنجا آه فرمهاي اظهارنامه محل آــافي بــراي درج آليــه مــوارد خواســته شـده را نــدارد لـذا مراتــب بصـورت ضــميمه بـه                           
 . اظهارنامه الصاق مي شود

بطـور آامــل و     A4متقاضي ثبت در ايران بايد مورد اختراع خود را در برگه هــاي         ) :  توصيف اختراع   ( شرح فني اختراع   -٢
 . با ذآر تمامي جوانب شرح دهد وسپس آنرا در سه نسخه تهيه و ضميمه اظهار نامه نمايد 

هدف از تهيه اين نقشه ها اين است آه شرح فني اختراع يا توصيف اختراع بيشتر قابـل فهــم                                : نقشه هاي اختراع     -٣
 : در ترسيم نقشه ها بايد نكات ذيل رعايت شود. از نقشه ، سه نسخه تهيه و ضميمه اظهار نامه مي گردد . باشد 

 . نقشه ها بايد با مرآب واز روي مقياس متري آشيده شود  -
 . متقاضي ثبت اختراع يا وآيل قانوني او بايد ذيل نقشه ها را امضاء نمايد   –
 . سانتيمتر عرض تهيه شود ٢٢سانتيمتر طول و  ٣٤نقشه ها بايد در آاغذهاي   –

 . در آشيدن نقشه ها بايد فقط ازيك روي آاغذ استفاده شود    –    
. دراين قسمت متقاضي ثبت اختراع توضيحاتي در رابطه با چگونگـي اخــتراع خــود بيـان مـي نمايــد                               : ادعاي مخترع    -۴

درايـن قسمــت    . يعني اينكه اختراع انجام شده چه مشكلي را حل مي نمايد و چه راه حل جديدي را ارائه مي نمايــد                                
متقاضي بايد سه شرط ثبت اختراع يعني جديد بودن ، ابتكاري بودن و صنعتي بودن مـورد اخـتراع خــود را بطـور آامـل                                        

ادعاي مخـترع بايــد در ســه نسخـه        . توضيح دهد و همچنين ميزان حمايت ناشي از حق ثبت اختراع را مشخص نمايد                 
 . تهيه و به امضاي خود شخص با وآيل قانوني او برسد وضميمه اظهارنامه شود

 . فتوآپي شناسنامه مخترع يا مخترعين -۵
 قبض صندوق اداره آل ثبت شرآتها و مالكيت صنعتي حاآي از پرداخت وجوه الزم -۶

 
 شيوه ثبت اختراع در ايران 

متقاضيان ثبت اختراع در آشور ايران بايد به سازمان ثبت اسناد و امالك آشور، اداره آل مالكيــت صــنعتي در مراجعــه                       
هر شخصيت حقيقي يا حقوقي آه مدعي ابداع محصول صنعتي جديــد                   .آرده ونسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند            

باشد و با وسيله جديدي آشف نمايد يا راه و روشي را براي بدست آوردن يك نتيجه يا محصول صنعتي آشف نمايد ،                             
درايـران ثبـت اخــتراع بــه صــورت             .را به ثبت رساند ه وگواهي ثبــت اخــتراع دريافـت نمايـد                   مي تواند مورد اختراع خود      
اعالمي بودن ثبت بدين معناست آه اداره ثبت شرآتها و مالكيت صنعتي مـي توانــد بـدون                       . اعالمي صورت مي پذيرد      

و تنها شرط آن اين است آه شـخصي يــا           . بررسي طرح ارائه شده در خصوص جديد بودن اختراع آن را به ثبت برسانند                
البته بايد خـاطر نشــان آـرد آــه گواهـي ثبــت اخــتراع            .شرآتي قبال اين مورد اختراع را درايران به ثبت نرسانده باشد       

 . درايران به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سنّديت ندارد 
 :مواردي آه درايران نمي توان به ثبت رساند عبارتنداز 

 نقشه هاي مالي -١
 . اختراعاتي آه مخالف نظام عمومي و برخالف عفت عمومي باشد -٢
 فرمول و ترآيبات دارويي -٣

درآليه مراحل ثبت اختراع درايران حضور خود شخص متقاضي الزامي نمي باشد ، بلكه وآيل قانوني او نيز مــي توانــد                      
در اينصورت بايد تقاضانامه همراه با اصل وآالت نامه با رو نوشــت يــا فتوآــپي برابــر                       . مدارك الزم را تهيه و تكميل نمايد             
 . اصل شده ضميمه اظهارنامه گردد

 
 نگارش پتنت 

نگـارش اينكــه چطــور مــي تـوان راه حــل           . بحث نگارش پتنت از جمله مشكالتي است آه مبتكران با آن درگير هستنـد                        
هايي را براي مشكالتي آه پيش روي ثبت اختراع است پيدا آرده مشكل بـوده و ذهــن مبتكــران را بــه خـود مشغـول                                 
مي آند، از اين رو اغلب دراين بخش در خواست آننده ثبت اختراع بطور متوالي از ثبت پتنت هاي مشابه قبلــي نقـل                                      

پس از اين مرحله مبتكر بايد نشان دهد آه اثرايجاد شده جديد بوده و با آثار خلـق شـده قبلـي متفــاوت                                . قول مي آند 
توضيح جزء به جزء اثر بدين معني است آه به عنوان مثال براي ساخت يك دستگاه ساخت جــزء بــه جـزء                                . مي باشد     

فرآيند الحاق ايــن اجـزاء وســاخت دســتگاه بايـد بطــور آامــل نمايـان             . بخشهاي تشكيل دهنده آن بايد شرح داده شود         
درادامــه مثالهــايي از    . شود ودر نهايت فرآيندهايي آه درساخت آن بطور غــير مستقيــم دخيــل هستنـد نـيز ذآــر شـود                          

قابل ذآر است آه هر موردي آه غفلت از آن در اجراي ثبت پتنــت ســبب           . استفاده آاربردهاي واقتصادي اثر ارائه شود       
چند ضرر و زيان افراد در استفاده از آن شود بايد در فرآيند ثبت آن بطور آامل شرح داده شــود ودر خاتمــه فهرسـتي از                                      

يكـي از مهــترين راههـاي نحــوه نگــارش پتنــت ،             . موارد توضيح داده شــده تحــت عنـوان فهرســت ترتيـبي نگــارش يابـد                   
مي باشد آه مي توان به مانند فرمت ثبت پتنت هاي به ثبــت رســيده                   USPTOمشاهده پتنت هاي به ثبت رسيده در         

، رسيدي در اختيار فرد يا افراد در خواست آننده قرار مي گــيرد                   به نگارش پتنت پرداخت پس از در خواست ثبت پتنت           
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پس از نگارش پتنت و در خواسـت بــه ثبــت            .آه اين رسيد معتبر بوده و تمامي حق و حقوق ثبت پتنت را در خود دارد              
رساندن آن ، در جلسه اي با حضور داوران علمي ، نخبگان اقتصادي و حقوق دانهاي اقتصــادي و علمــي ، ثبـت پتنــت                                  

جنبه هاي مختلف ثبت پتنـت از ديـدگاه حقوقــي توســط چنــدين حقــوق                 . مطرح مي شود و مورد ارزيابي قرار مي گيرد            
دان معتبر مورد بررسي قرار گرفته و جنبه هاي اقتصادي و سود آوري آن توسط اقتصــادي دانــان مختلــف ارزيـابي مــي                                 

 . جنبه علمي ثبت پتنت نيز توسط داوران علمي مورد بررسي قرار مي گيرد  .شود
پس از بررسي تمام جوانب و موافقت باثبت پتنت قرار داد حقوقــي و اقتصــادي مـابين ابـداع آننــده و مرآــز ثبــت پتنــت                      

از ايــن مرحلــه بـه بعـد اســت آــه مـديران شـرآتها و                . شماره ثبت پتنــت درمرآـز بايگــاني مـي شــود            . منعقد مي شود  
موسسات تحقيقاتي مختلف با مبتكران وارد مذاآره شده وبا سرمايه گذاري برروي پتنت راه استفاده آنرا بـراي عمـوم                          

. ابداع آننده مي تواند پس از به ثبت رساندن اختراع آنرا به شرآتهاي توليــدي و تجــاري بفروشــد                                .فراهم مي نمايند    
تحت اين شرايط مبتكران مشارآتي در سود به دست آمده از پتنت توسط خريدار نخواهد داشت بلكه تنهــا هزينــه اي                                    
را در ابتدا براي فروش ثبت پتنت دريافت مي نمايد ، اما پتنت به نام خود وي ثبت شده است يا مي تواند به موسسه                      

يا شرآت تجاري مشارآت آرده و ازسود حاصل در طي ساليان متمادي استفاده نمايد آه دراين شرايط خود ابــداع                                   و
مؤسـسه معتــبري آــه اقــدام بـه ثبــت پتنـت هـاي نمايــد واز آنهــا                      . آننده نيز بايد سـرمايه مشارآـت را داشـته باشــد                    

اين مرآز اطالعاتي صحت و درستي اطالعـات را ازطريــق مراجــع قــانوني و يــاد                . مي باشد    USPTOمحافظت مي آند    
. قابـل دسترســي اســت     USPTOتمامي اطالعات وفايل هــا درســايت شــبكه اي           . اداري غير وابسته آنترل مي نمايد       

. ازاستانداردهاي بين المللي براي به ثبت رسـاندن پتنـت اسـتفاده مـي نمايـد                          USPTOنكته قابل توجه اين است آه         
بــه طــرق    USPTOبــازبيني اطالعــات در       . مي باشد     USPTO، بخشي از اطالعات توزيع شده توسط               آيفيت اطالعات   

 : مختلف انجام مي شود آه مي توان بطور اختصار به صورت زير بيان آرد 
 بازبيني شخصي اطالعات توسط سر پرستان و مديران -١
 استفاده ازچك ليستهاي آيفي ، ترسيم آماري و سرشماري -٢
 بازبيني در طي آماده سازي اطالعات -٣
 استفاده از آنترل هاي مديريتي -۴
 . هر روش ديگري آه براي باالبردن صحت ، قابليت اعتماد و واقعي بودن اطالعات بكار مي رود-۵

به عنوان يك مرآز معتبر ثبت پتنت در دنيا شناخته شده است آه مورد اعتماد پژوهشگران و مبتكران                               USPTOبنابراين  
مراآز ثبت پتنــت درديگـر آشورهــا نـيز وجـود دارد آــه از آن جملــه مـي تـوان بــه آشورهــاي                            . علوم مختلف مي باشد     

اما ثبت اختراع دراين آشورها تنها اســتفاده از امتيــازات حقوقـي آنـرا در همــان                       . انگلستان ، آانادا و يا اين اشاره آرد             
از   USPTOآشور فراهم مي آند آه اين خود مي تواند موجبات افشاي اطالعات درساير آشورها را فراهم نمايـد امــا                               

ديدگاه حقوقي آامال بين المللي بوده و تجاوز از حقوق ثبت اختراع توسط ديگران را مي تواند تحت پيگرد قــانوني قـرار                             
درهريك از آشورهاي ذآر شده مي توان در خواست ثبت اختراع نمود اما نكته حائز اهميت اين اســت آـه بـراي                           . دهد

در صــورتيكه پتنـت را       . در خواست ثبت پتنت از آشور مورد نظر بايد شرايط اقتصادي وعلمي آشور را مد نظــر قــرار داد                                  
بتوان درآشوري ثبت نمود آه از ديدگاه اقتصادي جزء آشورهاي طــراز اول دنيــا باشــد بـدون شــك ثبــت پتنــت از ارزش                      
باالتري برخوردار مي شود ، از طرفي ممكن است آــه فـرد يـا افــراد در خواســت آننـده پتــه بخواهنــد در آشـوري آــه                                   
توانايي ثبت پتنت را دارد آنرا به ثبت برسانند ولي پتنت آنها در آن آشور براي ثبت پذيرفته نشود زيــرا ارزش اقتصـادي                                   

بنـابراين آشــور     . از اينرو بايد درآشور ديگري در خواسـت ثبــت اخــتراع نمــود                . آن آمتر از شرايط اقتصادي آشور است          
ثبت آننده پتنت خود مي تواند گوياي ارزش آن باشد از اينرو و ثبت اختراعي آــه درآشـور آمريكـا انجــام مــي شــود بــا                            

مبلغي آه براي به ثبت رساند پتنت مورد نياز است نيـز                  .ثبت اختراعي آه در ژاپن انجام مي شود متفاوت خواهد بود           
وابسته به ارزش اقتصادي آشور بوده و متفاوت مي باشد ، به عنــوان مثــال بــراي ثبـت پتنـت در آشــور آمريكــا حـدود                               

 . اخيرا در ايران نيز مي توان پتنت بين المللي را به ثبت رساند . چهل هزار دالر مورد نياز است 
 

 انواع پتنت 
 :انواع پتنت وجو د دارد آه زير به اختصار معرفي مي شود

امتياز اين نوع پتنت به آسي واگذارمي شود آه ابتكار و يا اختراع انجام داده   ):Vtility Patents( پته هاي سودمند -١
ويا وسيله اي ساخته است آه از ديدگاه اقتصادي بسيار حائز اهميت مي باشد وسبب پيشرفت شاخه هاي مختلف                            

 . علوم مي گردد 
امتياز اين نوع پتنت به آسي واگذار مي شود آه طرحي جديــد ويــا اصــولي ) :  Design Patents(پتنت هاي طرحي -٢

 . را براي صنعت توليد پايه ريزي نمايد 
امتياز اين نوع پتنت به فرد يا افرادي واگذارمي شود آه نوع جديدي از گيــاه را  ) :  Plant Patents(پتنت هاي گياهي -٣

شكل ديگـري هـم مـي تــوان ثبـت اخـتراع را                . آشت داده ويا ايجاد نمايد آه در باروري اقتصادي بسيار سودمند باشد                
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بعد از بررسي داده ها اگر ترآيب يا موارد ساخته شده نوظهـور باشـد مــي تــوان پتنــت ترآيـب و يــا           . دسته بندي نمود 
طرز استفاده جديد باشـد مــي تــوان            فرمول آنرا دريافت نمود ، در صورتي آه ترآيب و يا مواد جديد نباشد و خواص ويا                    

 . پتنت طرز استفاده جديد دريافت نمود
درانتها در صورتي آــه     . درصورتيكه روش عمل ساخت ترآيب و يا مواد جديد باشد مي توان پتنت روش را دريافت نمود                     

الزم بـه    . از ادغام دو ترآيب قديمي ، يك استفاده جديد از ادغام ترآيب حاصل شود مي توان پتنت ادغام دريافت نمود                                
 . ذآر است شكستن پتنت ديگران ، در صورتي آه داراي نتيجه جديد باشد مي توان پتنت دريافت آرد

 
 قانوني ثبت اختراع   ويژگيهاي

درزبان تمثيل ، هر فردي آه آشف با ابداع يك فرآيند جديد ومفيـد را اعــم از ماشــين ، توليــدات ، ترآيـب مـواد ويـا هـر                                              
چيزيي آه ترقي صنعتي را سبب مي شود انجام دهد به وي ثبت پتنت تعلق مي گيرد آه ثبت آن با توجـه بـه قــانون                                         

، بطوري آــه يـك       اصطالح فرآيند در قانون ثبت پتنت تعريف شده است              . ثبت پتنت ها بايد مرحله به مرحله طي شود             
مــدت اسـتفاده از     . ، قانون وروشي اسـت آــه در برگيرنـده مقدمــه فرآينـدهاي صـنعتي و تكنيكـي مـي باشــد                                 فرآيند

ساخت يـك مـاده ، بـاز گــو آننــده ترآيبــات                . شده نياز زيادي به توضيح ندارد             فرِآيندي آه در قانون از آن ياد       طول مدت 
شيميايي سازنده آن است و ممكن است شامل مخلوطي از تمامي موادي مي باشد آه توسط فرآيندي خاص بــراي                          

اســتفاده از ثبــت پتنــت هـايي آــه بـه آمــك            ١٩٥٤قانون انرژي اتمي درسال       . مي شود     ساخت آن محصول استفاده   
قوانين مربوط به ثبت پتنت مطالعه مواد مفيد             . مواد هسته اي درساخت سالحهاي اتمي نقش داشتند را ممنوع آرد                  

شرح قانون توسط دادگاه ، محدوديتهايي را در زمينه مواد مــورد مطالعـه اي آــه مـي توانـد ثبـت                             . را نيز در بر مي گيرد      
،پديـده هـاي فيزيكـي و تصــورات مطلــق                پتنت به آنها تعلق بگيرد را نيز تعيين آرده است ، بدين ترتيب قوانين طبيعي                          

ثبت پتنت بـه تنهــايي نمـي توانـد        . شامل موضوعهاي مختلف مورد مطالعه قابليت ثبت پتنت شدن را نخواهند داشت         
دسـتگاه و يــا    ( ثبت پتنت زماني به وقوع مي پيوندد آه تبـديل بــه جنــس شــده                 . يك پيشنهاد ويا انديشه خاص باشد          

 . و به بازارعرضه شود) محصولي ايجاد شو د
براي در اختيار داشتن ثبت اختراعي آه قابل جستجو و پيگيري باشد بايد شرح آــاملي از دسـتگاه حقيقــي ويـا مــواد                                 

مبتكري آه در فكر ثبت اختراع است تحت هيچ شرايطي قبل از به ثبت رســاندن آن نبايــد آنــرا                            . ايجاد شده آورده شود    
هرنوع افشا چه بصورت صحبت ، نمايش ويا چاپ مقاله اي در مجله علمي باشــد مــانع ثبــت پتنــت مــي                .فاش نمايد  

تنظيـم آــرده اســت شــرايط        USPTOقانون مربــوط بــه ثبــت پتنــت ويژگيهـاي متعــددي دارد ، قوانيــني آــه مرآــز                    .شود
 . مناسبي را براي ثبت اختراع براي مبتكران ايجاد آرده است

 ) PCT:Patent coopeation Treaty(معاهده همكاري اختراع
پيش از انعقاد معاهده همكاري اختراع، مخترعي آه خواهـان ثبـت اخـتراع خــود در بيـش از يـك آشـور بـود، بايــد فــرم                         

به اســتثناي   ( تقاضاي ثبت تكميل و آنرا به تمامي آشورهايي آه خواهان ثبت اختراع خود در آنها بود، ارسال مي آرد                 
اين امر شامل پرداخت آليـه هزينـه هـاي مربـوط بـه ترجمــه،                      ) . سازمان هاي منطقه اي ، همانند ثبت اختراعات اروپا                

بــه عبــارت   . حق الوآاله وآالي ثبت اختراع در آشورهاي مختلف و حق الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع مـي شــود                                   
عالوه بر آن با وجود پرداخت هزينــه هــا         . ديگر، متقاضي آليه مراحل ثبت اختراع را در هر يك از آشورها تكرار مي نمود                 

، به دليل عدم آگاهي متقاضي از برخورداري اختراعش از شروط ثبت اختراع ، بر وي محرز نبود آه در نهايـت تقاضــاي                                       
 .وي پذيرفته مي شود و موفق به ثبت مي گردد يا خير

در سيستم سنتي ثبت اختراع ، عالوه بر مشكالت يادشـده بـراي متقاضــيان ، دفــاتر ثبـت نـيز بــا حجــم زيـادي از آـار                                      
چرا آه طبـق ســيستم سـنتي هــر دفـتر ثبـتي بطـور جداگانـه يــك بررسـي مــاهوي از تقاضــاهاي                            . مواجه مي شدند   

جديد بودن، مرحله ابتكاري داشــتن و       (دريافتي انجام داده تا اختراع مورد ادعا را از حيث شرايط الزم جهت ثبت اختراع                      
بــدين ترتيـب، ايـن عمـل در تمــامي آشورهـايي آـه                . مورد بررسـي و اظهـار نظــر قــرار دهـد       ) قابليت آاربرد صنعتي آن    

بــديهي اســت ، اگـر       .   متقاضي خواهان ثبت در آنها باشد ، تكرار شده و حجم آارهاي دفاترثبت را افزايش مـي دهــد                           
سازمانهاي منطقه اي براي حمايت از اختراع تقاضا را تسليم نمايد، همين روند قابل اعمال است و فقـط                               متقاضي در 

اداره ثبت اختراع منطقه مسئول گواهي اختراع در چندين آشور است و از حيث بقيه مـوارد مشابــه بـوده و فقــط ايـن                                     
بــه لحــاظ    .مقام صالحيت دار بين الدولي صالحيت ثبت اختراعـي را دارد آــه در بيــش از يــك آشـور مؤثـر مــي باشـد                                 

، آميتـه اجرايــي اتحاديــه پـاريس بــراي حمايـت از               مشكالت فوق آه در ســيستم ســنتي ثبــت اخـتراع وجــود داشــت          
 BIRPI :United Internetional Bureau for the Protection of ontellectualاز ١٩٦٦مالكيت صنعتي در سپتامبر سـال    

properry                             دعوت آرد تا مسئوليت تحقيق و مطالعه و ارائه راه حل در خصوص جلوگيري از دوباره آارهايي آه براي ثبـت
 .بين المللي اختراع جهت متقاضيان و دفاتر ثبت اختراع وجود داشته را بر عهده گيرد

در مورد معاهده همكاري اخــتراع بــه توافــق رســيدند و بــا تصويــب آن ، ايــن معاهــده از                       ١٩٧٨در اين آنفرانس در سال       
 .باقدرت و اعتبار اجرايي پيدا آرد ) آشور ١٨با عضويت  (١٩٧٨سال 
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بدين ترتيب با تصويب و پياده سازي اين معاهده يك سيستم بين المللي برثبت اختراعــات حــاآم گرديــد آــه متقاضــي                               
مــي توانــد ازتــأثير آن اظهــار      ) زبان هـاي مــورد تأييــد       ( در يك زبان  ) اظهار نامه بين المللي    (تنها با تنظيم يك اظهار نامه        

 .برخوردار گردد) عضو معاهده ( نامه در آشورهاي منتخب خود 
 : بطور آلي اهداف معاهده همكاري اختراع را مي توان به شرح ذيل خالصه آرد 

 ساده سازي آارهاي مربوط به ثبت اختراع در بعد بين المللي . ١
 اقتصادي نمودن روند مربوط به ثبت اختراع . ٢
 سهيم شدن در پيشرفت صنايع و فناوري . ٣
بــه اطالعـات فــني موجـود در اسـناد مربـوط بـه                   ) آشورهاي در حال توسـعه       ( تسهيل و تسريع در دسترسي عموم      . ۴

 اختراع 
امكان رسيدگي به تقاضاهاي بيشتر با نيروي انساني قبلي براي دفاتر ثبت اختراع و در نتيجــه افـزايش درآمــد ايــن                               . ۵

 . دفاتر 
معاهده همكاري اختراع يك پيمان و توافق نامــه در مــورد همكــاري بيـن المللــي در حــوزه ثبـت اخــتراع بــوده ومسئـول                                

مــي تــوان ادعـا نمــود      . اين آار انحصارًا بر عهده ادارات ثبت اختراع مي باشد               . اعطاي گواهي بين المللي نمي باشد       
 .بين المللي در زمينه پتنت است   همكاريهاي  آه پس از آنفرانسيون پاريس اين معاهده مهمترين دستاورد در

 
  PCTنحوه ثبت اختراع تحت 

باشـند، مــي تواننـد        PCTثبت اختراع خود مي باشند ، اگر تابع يا ساآن يكي از آشورهـاي عضــو                        افرادي آه خواهان   
البتـه در ايـن فـرض ، شــخص مــي             . اظهار نامه ثبت بين المللي اختراع را بر اساس مقررات اين معاهده تسليم نمايند                        

تواند اظهار نامه ي بين المللي را به اداره ملي ثبت اختراع آشور خود يا به دفتر بين المللي سازمان جهاني مالكيــت                             
ماننــد (اگر متقاضي تابع يا ساآن آشوري باشـد آــه در يكـي از معاهـدات اختراعــات منطقــه اي                       . معنوي تسليم آند     

عضو است ، در صورتي آه قوانين داخلي حاآم اجازه دهد، مي تواند اظهار نامــه ثبــت             ) اروپايي اختراعات    -آنفراسيون
در ايــن اظهارنامــه متقاضــي بايــد آشــور يــا  . بيــن المللــي خــود را بــه اداره ثبــت اختراعــات منطقــه اي تسليــم نمايــد      

پس از دريافــت   . را آه خواهان حمايت از اختراع خود در آنهامي باشد، تعيين نمايد                         )  PCTطرف قرار داد با   (آشورهايي  
اظهار نامه ي بين المللي ، دفاتر دريافت آننده ، يك نسخه از آنرا نگهداري ، يك نسخه را بــه دفـتر بيــن المللـي و يــك                        

در صورتي آه اظهــار نامـه بيـن المللـي داراي            . نسخه را به مقام صالحيت دار جستجوي بين الملل تسليم مي نمايد                 
بــه . دارا خواهــد بـود    )  PCTعضــو(شرايط الزم باشد، تأييد اظهارنامه اخـتراع ملـي را در آشورهــاي منتخــب متقاضـي             

عبارت ديگر، اظهار نامه بين المللي از تاريخ تسليم آن به اداره ملي در هر يك از آشورهاي تعيين شده معتبر و داراي                                       
عموما يــك اظهـار نامــه بيـن المللــي اخــتراع بـه هــر زبـاني آــه اداره                     . اعتبار و اثر يك اظهار نامه ملي عادي خواهدبود               

با ايــن حـال ، ادارات دريافــت آننـد بايــد اظهـار نامــه را بــه                   . دريافت آننده قادر پذيرش آن باشد، مي تواند تسليم شود             
آــه بايــد جستجـوي بيــن المللـي را       ( زباني بپذيرند ، آه هم زبان مورد قبول مقام صالحيت دار جستجوي بين المللي               

يعني يكي از زبان هايي آه آگهي اظهار نامه ثبت بين المللي اختراع بـه آن                      (باشد و هم زبان نشر آگهي          ) انجام دهد 
اين زبان ها شامل زبان چيني ، روســي، انگليسـي، فرانســوي، آلمــاني، ژاپـني و                          . باشد  .) زبان ها منتشر مي شود      

بنابراين مي توان اظهارنامه خود را به زباني تسليــم نمودآـه ترجمـه آن بـه زبــان مــورد اسـتفاده در                               . اسپانيايي است   
البتـه اگــر اظهارنامــه بيـن المللــي بـه زبــاني تسليــم شــود آــه مــورد قبــول مقـام                           .   جستجو يا آگهي مورد نياز نباشد       

نباشــد، بايــد ترجمــه اظهــار نامـه را    ) آه بايد جستجوي بين المللـي انجـام دهـد           ( صالحيت دار جستجوي بين المللي      
 .براي انجام جستجوي بين المللي تسليم آرد

هر اظهار نامه بين المللي تحت يك جستجوي بين المللي قرار خواهد گرفت آــه يـك جستجـوي بـا آيفيــت از مـدارك                                      
درواقع تنها دفاتر ثبتي صالحيت انجــام جستجــوي بيـن المللــي را دارنــد آــه از ســوي                     . پتنت و ديگر ادبيات فني است          

اين انتخاب بر اساس عواملي چون امكانات و خصوصًا نيروي انساني آارامـد                      . انتخاب شده باشند       PCTمجمع اتحاديه     
در حــال حاضــر ،     . بــاقي بمانــد     PCTاين ادارات صورت گرفته تا آيفيت جستجو در سطح استانداردهاي تعيين شده در                          

اين مقامات شامل يا اداره ملي ثبت اختراع استراليا ، اتريش، چين، ژاپن، آره جنوبـي، فدراســيون روســيه ، اســپانيا،                               
انتظــار مــي رود آــه فنالنــد وآانــادا در سـال          ( سوئد ، اياالت متحده آمريكا ، اداره اروپايي ثبت اختراع ، فنالنـد و آانــادا                       

نتـايج ايــن     . مــي باشــد   ) جديد ميالدي فعاليت خود را به عنوان دفتر صــالحيت دار جستجــوي بيـن المللـي آغــاز آننـد                             
بين المللــي قــرار       جستجو اغلب در ماه چهارم يا پنجم پس از تسليم اظهار نامه در گزارشي دراختيار متقاضي و اداره     

در اين گزارش هيچ گونه اظهار نظري در مورد ارزش ثبت اختراع درج نگشته ، بلكـه هــدف عمــده آن آشـف                                   . مي گيرد  
عــالوه بــر آن در ايـن گـزارش در خصـوص جديــد بـودن و گـام ابتكـاري                 . هر گونه سابقه افشاء قبلي اختراع مـي باشـد            

را قادر مي سازد آه شانس خود را در             بدين ترتيب ، مفاد اين گزارش ، مخترع           . اختراع مورد ادعا اظهار نظر مي شود        
بــه عبــارت ديگـر، اگــر گــزارش جستجـو رضـايت بخـش نباشــد ،                 . ثبت اختراع در آشورهاي تعييـن شـده ارزيـابي آنــد                

Page 11 of 19آن حقوقي مباحث و قوانين بررسي و اختراع ثبت شرايط

2007/03/03http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol6/tajabadi_falahi.htm



متقاضي اين فرصت را خواهد داشت آه يا در جهتي آه در گزارش آمده است اظهار نامه خود را اصــالح آنــد يـا اينكــه                                   
عالوه بر آن ، اين گزارش به ادارات ثبتي آه از امكانات فني و آارمندان مجـرب                            . قبل از انتشار آگهي آنرا مسترد نمايد              

مــاه از تـاريخ حــق تقـدم ، در صـورتي آـه                 ١٨پــس از     .محرومند ، آمك بـه سـزايي در ارزيــابي اختراعـات مــي نمايــد                      
اظهار نامه به همراه گزارش جستجــوي بيــن المللـي ، از ســوي دفتــر             . متقاضي اظها نامه خود را مسترد نكرده باشد         

بين المللي منتشر مي شود و دفتر آنرا به دفاتر ثبت آشورهاي منتخب ابالغ مــي آنــد نشـر بيــن المللــي داراي آثــار                                
زيادي است آه مهمترين آنها عبارت است فاش نمــودن نــوع اخــتراع بــراي مـردم و همچنيـن نــوع حمايــت احتمـالي از                           

البتـه دفـتر بيــن المللـي و          . نشر بين المللي بطور سيستماتيك براي آليه اعضاي معاهده ارسال مـي شـود                     . مخترع  
مقامات صالحيت دار جستجوي بين المللي اجازه نخواهند داد آه شخص يا مقامي قبل از نشر آگهــي بيـن المللــي ،                        

عالوه بر جستجوي بين     . به اظهار نامه مذآور دسترسي پيدا آند، مگر اينكه از سوي متقاضي درخواست شده باشد               
متقاضي مي تواند ادعاي خود را تحت جستجوي آاملتري بــا عنـوان بررســي مقدماتــي                          PCTالمللي ، تحت سيستم       

اين بررسي برخالف جستجــوي بيـن المللـي آـامال اختيـاري بــوده و متقاضـي پــس از دريافـت                           . بين المللي قرار دهد        
گزارش جستجوي بين المللي در صورت تمايل وبا پرداخت هزينه هاي مربوطه مي تواند در خواست بررسي مقدماتي                               

بررســي مقدماتــي    . مقامات بررسي مقدماتي بين المللي همان مقامات جستجوي بيــن المللــي مــي باشــند                    .نمايد  
بين المللي بر اساس گزارش جستجوي بين المللي ودر رابطه با اينكه اختراع ادعا شده داراي شرايط الزم براي ثبــت                                       

بــه عبــارت ديگـر ، اخـتراع ادعـا شـده از حيــث جديـد بـودن ، گــام ابتكــاري                         . مي باشد يا خير ، تهيه وتنظيم مي گردد               
وقابليت آاربرد صنعتي ، در اين گزارش مورد بحث وبررسي قرار گرفته واز اين نظر مــي توانــد ادارات تعييـن شـده را در                       

بايد هزينـه هايـي        PCTمتقاضي براي ثبت اختراع از طريق سيستم          .رابطه با بررسي قابل ثبت بودن اختراع آمك آند              
 . را متحمل شود 

 :اين هزينه ها عبارتند ار 
اين هزينه به وسيله اداره دريافت آننـده اظهــار                 .هزينه ارسال آه متقاضي بايد بابت خدمات اداره ملي پرداخت آند                   -١

 .نامه تعيين مي شود 
 هزينه جستجوي بين المللي -٢
 هزينه مربوط به انتشار آگهي اظهارنامه ثبت بين المللي اختراع -٣

اگر متقاضي خواهان بررسي مقدماتي بين المللي باشــد ، بايـد هزينـه مربوطـه و هزينـه ملــي مقـرر شـده در ادارات                                      
در صورتيكه متقاضي تابع يا ساآن آشوري باشد آه در آمــد                PCTتعيين شده را پرداخت آند و البته براساس مقرارات               

ايران نيز  ( درصدي در برخي هزينه ها برخوردار خواهد بود             ٧٥دالر است از تخفيف معادل         ٣٠٠ملي سرانه آن آمتر از        
 ) .شامل اين تخفيف مي گردد

 
 PCTمزاياي معاهده 

زيراآنهـا   . اســتفاده از ايـن سـيستم بـراي اتبـاع آشورهــاي عضــو داراي مزايـاي زيـادي اســت                       : مزايا براي مخترعان      .١
ميتوانند با تسليم تنها يك اظهارنامه به اداره ثبت اختراع يا دفتربين المللي وايپو ، اعتبار وتأثيراظهارنامــه هــاي اخــتراع                                   

آــه بوســيله متقاضــي     (  PCTملي يا منطقه اي را آه به صورت عادي تسليـم مــي شــوند ، درتمــام آشورهــاي عضــو          
همچنين همانگونه آه قبًال توضيح داده شــد ، رســيدگي           . بدست آورند     ) دراظهارنامه بين المللي تعيين گرديده است          

به اظهارنامه ثبت بين المللي بوسيله اداره مالكيت صنعتي آشورهـايي آــه متقاضــي دراظهارنامــه خـود تعييــن آــرده                         
مگراينكـه متقاضـي صــريحًا خـالف آنــرا درخواسـت            (است تا قبل ازسي امين ماه ازتــاريخ حــق تقـدم آغـاز نخواهدشــد                  

خواهـد داشــت تـا نسبــت بــه         ) مــاه    ١٨(درنتيجه درمقايسه با ســيستم سـنتي ، متقاضــي فرصـت بيشــتري                   ) . آند  
حمايت ازاختراع خود درديگرآشورها تصميم گيري نموده وبدين ترتيب هزينه ترجمه پرداخت هزينه هاي ملي وانتصــاب                    

البته نتيجــه گزارشـهاي جستجـوي بيــن المللـي و همچنيــن جستجـوي                  . وآيل يا آارگذارثبت اختراع را به تأخير اندازد            
 . مقدماتي بين المللي ميتواند درتصميم گيري متقاضي نسبت به ادامه رونديا انصراف ازآن آمك به سزايي نمايد 

استفاده ازاين سيستم باعث مي شود تا ادارات مالكيـت صــنعتي دروضــعيت                  :مزايا براي ادارات مالكيت صنعتي              .٢
درمقابله با حجم آاراست ، چرا آه قبل ازاينكــه               بهتري نسبت به گذشته قرارگيرند ، آه نتيجه آن توانايي ادارات فوق                       

اظهارنامه بين المللي به دست آن ادارات برســد ، اداره دريافــت آننــده قبـًال آنــرا ازنظرشــكلي بررسـي نمــوده ، مقــام                         
صالحيت دار جستجوي بين المللي آنرا جستجو آرده ودربسياري ازموارد مقام بررسي مقــدماتي بيــن المللــي نيزآنـرا                          

سيدگي                  . مورد بررسي قرارداده است        بنابراين ، درنتيجه تشريفات متمرآز آه درفاز بيــن المللــي انجـام مــي گــيرد ، ر
با استفاده ازامكانات فني       ( درفازملي آسان گشته واداره ملي قادرخواهد بود به تعداد بيشتري اظهارنامه ثبت اختراع                      

عالوه برآن ، اين معاهده هيچ تأثير ودخالتي برروي هزينه هـاي دريــافتي دفاترثبــت                         . رسيدگي نمايد   ) ومنابع انساني   
نداشته ، مگر آنكه خود جهت تشويق مخترعان به انتخاب آشورشان براي ثبت اختراع ، خواهان آاهش هزينـه هـاي                                     

به هرصورت ، بيشترين منبع درآمد براي اغلب دفــاتر ثبــت اخـتراع ازهزينــه هــاي تمديــد يـا ســاليانه                       . ملي خود باشند    
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 .حاصل مي شود آه متأثر ازاين معاهده نمي باشد 
آشورهاي عضو يك نسخه از تمام اظهارنامه هاي ثبت بين المللي منتشر شده                    : مزايا براي متخصصان ومحققان          .٣

آه منبعي ارزشمند ازآخرين اطالعات فــني اسـت وهمچنيـن ســايرنشريات                        DVD-ROMرا به صورت چاپي يا به صورت           
PCT        بديهي است استفاده ازاطالعات فــني موجــود درآنهــا ميتوانـد درارتقــاء             . را به صورت مجاني دريافت خواهند نمود

 .آگاهي متخصصان آشورتأثير بسزايي داشته باشد 
 PCTبا توجه به تسهيل ثبت اختراع درسطح بيــن المللــي ازطريــق             : مزايا دررابطه با توسعه صنعتي واقتصاد ملي           .۴

متقاضيان بيشتري تشويق به آسب حمايت درآشورهاي مختلف گشته ودرنتيجه فرصت وبسترمناسبي براي انتقــال                 
ايــن امردرايجــاد انگـيزه بــراي     . اعطاي حمايت ازحق ثبت اختراع به وجــود مــي آيــد          فناوري ازآشورهاي خارجي ، برپاية       

سرمايه گذاري مؤثراست وبرپايه پيشرفتهاي فّناوري وسرمايه گذاري صنعت بومي ميتواند توسعه يابد ، آه نتيجـه آن                                
افزايش سطح اشتغال افراد بومي وايجاد مهــارت درآنهــا وهمچنيــن آيفيـت بـاالي محصـوالت توليــدي وافـزايش ســطح                       

 . صادرات است 
اســتحكام بخشيـدن بـه همكـاري بــا ســاير آشورهــا وســازمانهاي بيـن                      : مزايا دررابطه با آشورهاي طــرف قــرارداد           . ۵

 PCTحمايت بين المللي ازاختراع خود ، دسترسي آسان بـه سـيستم                       المللي يا تشويق مخترعان آشوربراي آسب       
ازسوي مخترعان وواحدهاي صنعتي آشور، تسهيل ورود فّناوري به آشور، ايجاد آاربيشتر براي وآالي بومي ، ارتقــاء                        
آگاهي آارشناسان ومتخصصان امروهمچنين عدم پرداخت هرگونه حق عضويت ازسوي آشورهاي متقاضــي عضويــت                       

 .را ميتوان ازجمله مزاياي اين معاهده براي آشورها دانست 
 ) پتنت(مباحث حقوقي ثبت اختراع 

فردي آه پتنت را در آشوري به ثبت مي رساند از حقوق ومزايايي در آن آشور برخوردار مي شود، به عنوان مثــال بــا                                    
ثبـت آننـده پتنــت در        . پتنت اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و درصورت تخلف پيگرد قـانوني خواهـد داشــت                         

استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران مي تواند بطور قانوني متخلف را تحت                                   
ثبـت   ) . منفعــت عمومــي ، يـا ترقـي و پيشرفــت تكنولــوژي را بــه دنبــال دارد                  ( پيگرد قرار دهد و ادعاي خسـارت نمايـد                 

آنندگان پتنت اين توانايي را خواهند داشت آه آزادانه در هر زماني بسته به شرايط جامعه وبــه منظـور رفـاه عمومــي                                      
به عنوان مثال نيم نگاهي بـه قــرار دادهـاي پتنــت بيــن دولتهــاو ابــداع              .استفاده از پتنت را متوقف آنند ويا ادامه دهند        

دولتها مي توانند قرار داد را با ابــداع آننــدگان تمديــد آننــد و يـا بـا موافقــت آنهــا                      . آنندگان مؤيد اين موضوع مي باشد          
در آمريكا مرآـزي       . اين موضوع سبب انتقال اطالعات فني بين دولتهاي مختلف مي شود                . اقدام به فروش پتنت نمايند           

معروف  USP TOوجود دارد ، آه وظيفه آن رسيدگي به حقوق ابداع آنندگان و ثبت آنندگان پتنت مي باشد آه به نام 
ثبت آنندگان پته پس از به ثبت رساندن آن مي توانند از حمايتهاي ايــن مرآــز شــناخته شــده وزيــر نظـر دولــت                        . است  

نظام ثبت اختراعات در حقوق ايران جنبه اعالمــي دارد ، بـه ايــن معـني اســت آـه وظيفـه اداره                    . آمريكا برخوردار شوند  
مالكيت صنعتي اين است آه در خصوص ثبت اختراعات اين نكته را مورد بررسي قرار دهد آه اختراع ، مخالف مقـررات                       

اداره مالكيت صـنعتي ، اظهارنامـه ثبــت اخــتراع                . قانوني نباشد وشباهتي با اختراعات ثبت شده قبلي نداشته باشد                   
وپيوست ها و مدارك همراه با آن را از لحاظ انطباق با قـوايش و مقـررات الزم االجــرا مــورد بررسـي قــرار مــي دهـد ودر                              

به اين دليل ،      . صورتي آه صحيح و قانوني تشخيص داده شود ، اختراع ، ثبت و آگهي مربوط به آن منتشر خواهد شد                             
 :قانوان ثبت اختراعات مقرر مي دارد ٣٦براي حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 

ورقه اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن ويا حقيقي بودن اختراع سنّديت ندارد و همچنيــن ورقــه مزبــور بــه                          ((
هيچ وجه داللت براين نمي آند آه تقاضا آننده يا موآل او مخترع واقعي مي باشد ويا شرح اختراع يا نقشه هــاي آن                            
صحيح است واشخاص ذينفع مي توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوا آرده و خـالف آن را        

در واقع ، ثبت اختراع فقط حاآي از اين است آه در تـاريخ معيـني شــخصي مـدعي اختراعــي شــده و                             )). ثابت بنمايد    
قانونگــذار . نموده است وتازماينكه خالف آن ثابت نشود مي تواند از مزاياي آن برخوردار گردد                        خود را مخترع آن معرفي       

براي تسهيل اطالع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم آردن زمينه اعتراض آنــان ، عـالوه بـر انتشـار ثبــت اخـتراع در                      
روزنامه رسمي ، پس از صدور ورقه اخـتراع مراجعــه اشــخاص بــه آليــه اسـناد و اوراق مربــوط بــه ثبــت اخــتراع و تهيـه                

از طرف ديگر در مواردي اداره مالكيـت صــنعتي ممكـن اســت                  .رونوشت از آن و معامالت مربوطه را تجويز نموده است                
تشخيص دهد آه تقاضاي ثبت اختراع ، منطبق با اصول و ضوابط پيــش بيـني شـده در قــانون نيســت و شـرايط الزم را                               

دراين صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصميمات اداره مذآور ايجاب مي آنــد تـا تقاضــا آننــده                         . براي ثبت را ندارد     
دعاوي متعددي در خصوص اختراعــات در دادگاههـا مطـرح مـي شــود آــه               . بتواند ازاين تصميم به دادگاه شكايت نمايد        

دعــاوي حقوقـي      . دريك تقسيم بندي آلي مي توان آنها را به دو دسته دعاوي حقوقي و آيفــري تقسيــم بنـدي آــرد                                  
اســت ) تقاضاي ابطال و الزام اداره مالكيت صــنعتي بــه ثبـت                ( نيزخود شامل دعواي جبران خسارت و اعتراض به ثبت                 

 . آه دراين مقاله تنها دعاوي حقوقي مربوط به اختراعات مورد بررسي قرار مي گيرد
قانون ثبت اختراعات مقــرر شــده اســت آــه در صـورت اعـتراض اشــخاص ذينفـع ، چنانچــه اعـتراض آنـان                        ٣٧در ماده     -

Page 13 of 19آن حقوقي مباحث و قوانين بررسي و اختراع ثبت شرايط

2007/03/03http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol6/tajabadi_falahi.htm



 :مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد 
 . در صورتي آه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود-١
 . در صورتي آه ورقه اختراع جزو مواردي باشد آه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد -٢
 . در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعمال قابل استفاده صنعتي يا آشاورزي نداشته باشد -٣
 . سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعمال از آن استفاده نشده باشد  ٥وقتي آه -۴

آيين نامه اصالحي اجراي قانوني ثبـت اختراعــات چنيــن بــر مــي آيـد آــه اعـتراض                        ٦١تا   ٥١از موارد ياد شده ونيز مواد          
قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصــل آلــي صــالحيت آلـي            ٤٦ماده    .ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت              

دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر آرده و رسيدگي به آليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را                                
 . در صالحيت محاآم تهران داشته است 

آيين نامه اصالحي اجراي آن نيز آه در خصوص موارد اعتراض به ثبــت                     ٦١و   ٥٧،   ٥٦اين قانون و مواد       ٣٧و١٨،  ١٧مواد  
 . اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است 

دادگاههـاي عمومــي جــانشين محاآــم       ١٥/٣/١٣٧٢بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقــالب مصـوب         
 ٢٨/٧/١٣٨١آيين نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب                 ٤در ماده   . ابتدايي تهران شده اند        

 : پيش بيني شده است آه 
به پيشنهاد رئيس آل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شــعب دادگاههـاي عمومـي حقوقــي و عمومــي                          

انجـام تحقيقــات و رســيدگي بـه دعــاوي خــاص          جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات وضرورت جهت              
دعــاوي ثبـتي ،    . ايــن مــاده بــه آنهـا اشـاره شــده اســت       ) ب(دسته اي از اين دعا وي آــه در بنــد          . تخصيص مي يابند      

شعبه سـوم دادگــاه                           . مالكيتهاي معنوي و صنعتي است            در حال حاضر در عمل تمام دعــاوي مربــوط بـه اختراعـات بــه 
 . ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران قابل تجديد نظر است   عمومي تهران

 
 آنوانسيون پار یس 

الزم به ذآر است اشخاصي آه در خارج ازايران اختراع خود را به ثبت رسانده اند ، در صورتي مــي تواننــد در ايـران بــه                                     
ثبت اختراعاتي آه بـه حقــوق آنهـا لطمــه مــي زنـد، اعـتراض آننـد آــه آشـور ثبـت آننــده اخـتراع ، هماننــد ايـران بــه                                

 . آنوانسيون پاريس ملحق شده باشد 
 واشخاص طرف شكايت   موارد اعتراض بر حسب زمان

نداشــتن شــباهت بــا  ( بعــد از تسليــم اظهارنامــه ثبــت بــه اداره مالكيــت صــنعتي ورســيدگي بــه آن از جهــات مختلــف           
درصورت نداشتن نقص و انطباق با قانون ثبت اختراعات وساير قوانين و مقررات مربوط                         ...) اختراعات ثبت شده قبلي و          

و در نتيجه قبول مقدماتي تقاضاي ثبت اختراع ، براي حفظ حقوق سايرين آه ممكن است نسبت به ثبت آن اعــتراض                                  
داشت باشند ، آگهي اي مشتمل برنام و نشـاني صـاحب اخـتراع ، ويژگيهــاي آن اخـتراع در روزنامــه رســمي منتشـر                                 

روز بعد از انتشــار آگهـي مزبــور آســي بـه ثبـت آن اخـتراع اعــتراض ننمايـد ، اداره مالكيــت                         ٣٠خواهد شد ، چنانچه تا       
 . ثبت خواهد آرد   صنعتي اختراع را به نام تقاضا آننده

اما در صورتيكه شخص يا اشخاصي ثبت اختراع مورد نظر را مغاير حقوق و منافع خود بداننــد ، مــي تواننــد بـه ثبــت آن                                 
 . اعتراض آنند و در تقاضاي ابطال اظهارنامه اختراع را بنمايد

 :در هر حال اعتراض قبل از ثبت اختراع داراي دو مرحله است 
در مرحله اول ، ابتدا ذينفع بايد اعتراض خود را به صورت آتبي به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد و در اعتراض نامه                          

اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران و ذآر آليه داليل و مدارآي آه معترض به اسـتناد آن خــود                      : موارد زير را قيد آند    
چنانچه معترض مدعي مالكيت نسبت به اختراع مورد تقاضاي ثبت باشد امــا آن اخــتراع                 . را مستحق اعتراض مي داند      

درايران به اسم او ثبت نشده با شد ، اعتراض وي در صورتي پذيرفته مي شود آه مطابق قانون ثبت اختراعات و آييـن                             
 . نامه اجرايي آن تقاضاي ثبت اختراع را نيزبنمايد 

همين ترتيب در فرضي نيز رعايت مي شود آه معترض مدعي حقي نسبت به اختراع مورد اعتراض باشد ، مگر اينكه                                
). ١٣٣٧آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت اختراعات مصوب             ٥٢و   ٥١مواد . ( قابل ثبت نباشد       چنين اختراعي قانوناً    

ظرف ده روز از تــاريخ وصــول اعــتراض نامـه اداره مالكيــت صــنعتي بايــد آن را بــه اقامتگـاه در خواسـت آننــده ثبـت و يــا                                          
آيين نامه اصالحي اخيرالذآر معين مي شوند ، ابالغ آند والزم اســت در ضــمن ابـالغ                         ٤٦  اشخاص آه به موجب ماده       

اعـتراض    . نامه به روشني مشخص شود آه در صورت قبول اعتراض ، معترض درخواســت ثبـت اخــتراع را مسـترد آنــد                             
  .قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقــالب در امــور مـدني ابــالغ خواهـد شــد                  ٨٣الي   ٦٧نامه مطابق مواد با      

هرگاه درخواست آننده ثبت اختراع ، آتبًا به اعتراض معترض تمكين نمايد ، در خواست او مسترد مي شــود و مراتــب                                    
آتبًا به معترض اخطار مي گردد و درصورتي آه عالمت يا اختراع معترض قبال به ثبت نرسيده باشد ، برطبق اظهارنامه                                        

. آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت اختراعات تقديم نموده است ، اقدام به ثبت آن مي شود                       ٥٣اي آه مطابق ماده       
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روز از تاريخ ابالغ اعــتراض نامــه         ٦٠در صورتي آه درخواست آننده به اعتراض تكمين ننمايد ، معترض بايد ظرف مهلت                
به درخواست آننده ثبت اختراع ، به دادگاه صالحه مراجعه آند و ضمن تقديم دادخواست ، گواهــي اقامـه دعــوي را از                           

در غير اينصورت اداره مالكيت صنعتي بعد از مالحظه گواهي دفتــر                   . دادگاه گرفته و به اداره مالكيت صنعتي ارائه نمايد               
تــا  ٥٣موارد  .( دادگاه مبني بر عدم تقديم داد خواست ،عالمت يا اختراع را به اسم درخواست دهنده ثبت خواهد آرد                               

همـواره ايــن احتمــال وجــود دارد آــه اشــخاص ذينفـع از آگهـي                ) . آيين نامه اصالحي اجراي قـانون ثبــت اختراعـات              ۵٧
به همين جهت قانون گذار حتي بعد از نهايي شدن ثبت اختراع نيز امكان اعتراض بـه آن را                       . تقاضاي ثبت مطلع نشوند    

آيين نامه آن اين اســت         ٦١و   ٥١قانون ثبت اختراعات و موارد           ٣٧و   ٢٢،   ١٨مستفاد از موارد     . پيش بيني آرده است       
 :آه اعتراض بعد از ثبت با اعتراض قبل از ثبت دو تفاوت عمده دارد 

نخست اينكه برخالف اعتراض قبل از ثبت ، چنين اعتراضي مستقيما در دادگاه به عمل مي آيد و اداره ي ثبــت بــه آن                                  
 . رسيدگي نمي آند 

در حاليكه دراعـتراض بعــد   . دوم آنكه در اعتراض قبل از ثبت خواسته دعوا ، ابطال اظهار نامه تقاضاي ثبت اختراع است                 
تقاضاي ابطال ورقه اختراع آه در ايران بــه         . از ثبت خواسته دعوا ، تقاضاي ابطال ثبت ورقه اختراع مورد اعتراض است                 

داده شود و دادخواست مربوط بــه آن بايــد            ) در حال حاضر شعبه سوم    ( ثبت رسيده است بايد به دادگاه عمومي تهران         
 :داراي ضمائم زير باشد 

 . آه تقاضاي ابطال آن شده است   مستخر به گواهي شده اداره مالكيت صنعتي مبني بر ثبت ورقه اختراع. ١
 اصل يا رونوشت گواهي شده آليه اسناد مثبته ادعاي معترض . ٢
 . وآالت نامه ، در صورتي آه دادخواست و آالتًا داده شده باشد . ٣

ابالغ دادخواست و مقدمات دعوا و ساير تر تيبات رسيدگي مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هــاي عمومـي و                               
 ) آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت اختراعات ٦٢، ٦١مواد ( انقالب در امود مدني خواهد بود 

 اعتراض به رد تقاضاي ثبت از طرف اداره مالكيت صنعتي 

جديد بودن اختراع ، قاب      ( بعد از تسليم اظهار نامه ثبت اختراع به ادارهمالكيت صنعتي ، اداره مذآور از جهات مختلف                             
به آن رسيدگي مي آند و در صورت داشتن نقص و عدم انطبــاق                   ... ) استفاده بودن آن در زمينه آشاورزي ، صنعتي و          

روز مراتـب    ١٥در اينصورت بايد ظرف      . با قانون ثبت اختراعات و ساير قوانين ومقررات مربوطه ثبت اختراع را رد مي آند                       
براي حفــظ حقـوق درخواســت آننـدگان ثبــت اختراعــات آـه ممكــن          . رد تقاضا با ارائه داليل به تقاضا آننده اعالم شود        

قانون ثبت اختراعـات ، شــكايت نسبــت              ٧است نسبت به تصميم اداره مالكيت صنعتي اعتراضي داشته باشند، ماده                  
به تصميم آن اداره را پيش بيني آرده و به تقاضا آننده اين حق را داده است آـه ظـرف مـدت ده روز از تـاريخ ابــالغ رد                                           

 .تقاضاي ثبت به دادگاه صالح مراجعه آنيد 
قانون اختراعات مي دهد، بايــد        ٧به دادخواستي آه درخواست آننده ثبت اختراع در صورت رد تقاضاي او مطابق ماده                    

 : اسناد ذيل ضميمه شود
 . اصل يا رونوشت گواهي شده تضميني آه به موجب آن تقاضا ي ثبت رد شده است . ١
 . اعتراضاتي آه درخواست آننده ثبت به تصميم مزبور دارد . ٢
  ٤٧قبض سپرده بر طبق ماده . ٣
 . وآالت نامه در صورتي آه داد خواست وآالتًا داده شده باشد . ۴

پس از تعيين جلسه دادگاه و ابالغ اخطاريه به معترض و اداره مالكيت صنعتي ، در روز جلسه دادگاه توضيحات طرفيــن                               
عدم . معترض مي تواند مهلتي آه بيش از شش ماه نباشد تقاضا آند                  . را استماع و رأي مقتضي را صادر خواهد آرد                

و در هــر حــال حكــم نسبــت بــه طــرف غايـب نــيز حضــوري        . حضور هيچ يك از طرفين مـانع از صـدور حكـم نخواهــد بــود               
در صورتي آه حكم قطعي دائر      ) . آيين نامه اصالحي اجراي قانون ثبت اختراعات        ٤٩و ٤٨مواد . ( محسوب خواهد شد   

روز از تـاريخ ابـالغ حكـم قطعـي               ١٥برالزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت اختراع صادرشود ، آن اداره مكلف است ظرف                        
 ) .قانون ثبت اختراعات ٨ماده ( دادگاه اختراع را به ثبت رساند و گواهي آن را به متقاضي بدهد 

 :موارد اعتراض بر حسب موضوع دعوا در اختراعات 
 جديد نبودن اختراع . الف 

قانون ثبت اختراعات چنين اســتنباط مـي شـود آـه                    ٢٦از مفاد ماده      . جديد بودن رآن اساسي و اصلي اختراع است و            
اختراع بايد ماهيتًا جديد و تازه باشد ، يعني تا زمان حاضر مانند آن تحقق نيافته باشد و انسان بــراي اوليـن بـار بـه آن                                          

 : مفهوم جديد بودن اختراع را با صراحت بيشتري بيان آرده است  ٣٧تبصره ماده .دست يافته باشد 
هر اختراع يا تكميل اختراع موجود آه قبل از تاريخ تقاضــاي ثبــت خــواه در ايــران و خـواه در خارجــه در نوشـتجات ، يـا                       « 

نشرياتي آه در دسترس عموم است ، شرح يا نقشه آن منتشر شده و يــا بــه مــورد عمــل يــا اســتفاده گـذارده شــده          
 . » باشد،؛ اختراع جديد محسوب نمي گردد

همانطور آه قبال گفته شد در نظام حقوقي ايران همانند آشورهايي آه سيستم بــدون پيــش آزمـايي را پذيرفتــه انـد                                  
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اختراع از جهت قابليت امتياز و تازگي بدوًا مــورد بررســي و تحقيـق قــرار نمــي گـيرد و اداره مالكيـت صــنعتي تـازگي و                                      
بنـابراين ، اظهـار نظـر           . به اين مطلب به صداقت اشاره آرده است               ٣٦ماده  . حقيقي بودن اختراع را تضمين نمي آند          

درباره تازگي اختراع صرفا در صالحيت دادگاه است و اگر اختراعي فاقد وصف جديد بــودن باشــد، ذينفــع مــي توانــد بـه                    
 .محكمه صالح مراجعه آند و نسبت به آن اعتراض آند 

قــانون اختراعــات      ٣٧اختراع جز مواردي باشد آه نمي توان براي آن تقاضاي ثبت نمـود بــه موجــب بنــد دوم مــاده                             . ب   
صادر شده باشد، هــر ذينفــع مــي توانـد از دادگــاه تقاضــاي صــدور حكــم                 ٢٨وقتي آه ورقه اختراع مخالف مقررات ماده          

 :براي امور ذيل نمي توان تقاضاي ثبت نمود: قانون مزبور مقرر شده است آه  ٢٨در ماده . بطالن آن را بنمايد 
 نقشه هاي مالي   -١
 . هر اختراع يا تكميلي آه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت يا مخالف حفظ الصحه عمومي باشد   -٢
 .فرمولها و ترتيبات دوايي -٣

اســتنباط   ) ثبت فرمول و ترآيب دارويي به عنوان اخــتراع           ( شعب اول و سوم ديوان عالي آشور نسبت به موارد مشابه               
 .ماده فوق الذآر به عمل آورده و رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند  ٣هاي مختلفي از بند 

به اين ترتيب آه شعبه اول ، اداره مالكيت صنعتي به ثبت و صدور ورقه اختراع بنــام متقاضــي مــي نمايــد، امــا شــعبه                                
مي داند آه سـر انجـام هيـات عمومــي ديــوان عـالي آشـور طــي راي                     ٢٨ماده   ٣سوم ثبت چنين اختراعي مغاير بند            

 :به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد  ١٩/١/١٣٧٦مورخ  ٦١٥وحدت رويه شماره 
بطور اطالق پذيريش تقاضاي ثبت ابداع هر محصول صنعتي جديد و                  ١٣١٠قانون ثبت اختراعات مصوب تير ماه           ٢٧ماده  

آشف هر وسيله جديد يا اعمال وسـايل موجـوده بـه طريــق جديــد بـراي تحصيـل يـك نتيجــه يـا يـك محصـول را جهــت                                       
اين قانون تجويز نموده آه آه بالنتيجـه نــاظر بـه ابـداعات ، اختراعـات و اآتشافـات                                 ٢٦استفاده از مزاياي مقرر در ماده           

صرفا ناظر به مواد و اجزاء تشكيـل             » فرمول ها و ترآيبات دوايي          « قانون موصوف    ٢٨ماده   ٣بند  .دارويي نيز مي باشد      
نظربـه اينكـه خواسـته دعـاوي              . قانون ثبــت اختراعـات اســت          ٢٧دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذآور در ماده             

 ٢٧در حــدود مــاده     » ثبت طريقه تهيه مواد و ترآيبـات دارويــي جديــد             « مطروحه در شعب اول وسوم ديوان عالي آشور           
بنابراين رأي شعبه اول ديوان عالي آشور آه مأًال متضمن ايــن معـني اســت ، موافــق بـا            . قانون فوق الذآر مي باشد   

 .موازين قانوني تشخيص و با اآثريت قريب به اتفاق آزاد تأييد مي گردد 
براي شعب ديوان عالي آشـور و دادگـاه هــا در           ١٣٢٨اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت روٌيه قضايي مصوب سال           

 . موارد مشابه الزم التباع است 
 :  صنعتي يا آشاورزي نبودن اختراع. ج  

قانون ثبت اختراعات تنها نوآوري هاي را آه در زمينه صنعتي و آشاورزي قابــل اســتفاده باشــد ، اخــتراع                               ٢٧و ٢٦مواد  
بنابراين روش ها و ابداعات صرف نظري ذهني آه در عمل قابليت صنعتي و                    . تلقي آرده و قابل حمايت دانسته است             

آشاورزي نداشته باشد، هر چند در آينده احتماال بتواند در ايــن زمينــه هــا مــورد اســتفاده قــرار گـيرد قابــل ثبــت نبـوده                             
ودرصورتيكه براي آن تقاضاي ثبت شود ، هر ذينفعي مي تواند از دادگاه ، تقاضــاي جلوگــيري از ثبـت آن را بنمايـد و در                                      

سال از تاريخ صدور ورقـه اخـتراع گذشــته                ٥فرضي است آه    . صورت ثبت، ابطال ورقه اختراع را ازدادگاه خواستارشود              
 .باشد و عمًال از آن استفاده نشده باشد 

قــانون اختراعــات     ٣٧مــاده    ٤سال ازتاريخ صدور ورقه اختراع به موجــب بنـد                ٥عدم استفاده عملي از اختراع ظرف          . د   
 .يكي ازمواردي آه هرذينفعي ميتواند به دادگاه مراجعه آند وتقاضاي صدوربطالن ورقه اختراع را بنمايد 

روشن است آه حمايت قانون گذار از اختراع و اعطاي امتياز ويژه به مخترع و در مقابل مكلف آردن ديگـران بـه رعايــت                                        
لــذا در  . حق مخترع به دليل استفاده اي است آه جامعــه مـي توانـد در عرصــه صــنعت و آشــاورزي از اخــتراع بنمايـد                              

صورتي آه اختراع ظرف مدت طوالني به موقع استفاده عملي گذاشته نشود، چنين حقي مبناي خو را ازدســت مــي                                
 . دهد و قانون گذار دليلي نمي بيند از آن حمايت آند و در اين زمينه براي ديگران تكلفي ايجاد نمايد 

  
 منازعات در ثبت اختراع 

ممكن است در يك زمان واحد، چند شخصيت حقيقي يا حقوقي مدعي ثبت اختراع باشند، طبعا بـه ادعـاي اوليـن                                     . ١
اقدام آننده ترتيب اثر داده مي شود ولي چنانچــه مشخــص نشـود اوليـن متقاضـي ثبــت چــه آسـي بــوده اســت، در                              

البتـه حـق     . محكمه اي به ادعاي همه افراد متقاضي رسيدگي شده و به نفع يكي از متقاضيان رأي صادر مــي گـردد                     
 . شكايت به رأي صادره براي ديگر افراد مدعي محفوظ خواهد ماند 

چنانچه فردي بدون مجوز مبتكر ، از يك اختراع بهــره بـرداري آنـد يـا نمونـه بسـازد و يـا محصـول توليــد شـده آن را                                          . ٢ 
بفروشد ، متخلف محسوب شده و طبق رأي دادگاه آشور محل ثبت ، ملزم به جبران خسارات وارده به مخترع خواهد       

 .شد 
فرد متهم به تخلف ممكن است دردادگاه مدعي شود آه اين اختراع از ابتدا نمي بايست به ثبت مــي رسـيد چـرا                                    . ٣ 
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در آشورهـاي     . گــاهي چنيـن ادعاهــايي در دادگــاه برنــده هـم مـي شــوند             . آه مانع توليـد يــك محصــول شــده اسـت          
پيشرفته ، منازعات علمي مانند اختراعات ، در تمام آشور تنها در يك دادگاه مورد رسـيدگي قــرار گرفتــه تــا يكسانــي                                     

البته اين مقررات در آشورهاي مختلف با اندك تفاوت به اجـرا در                   . قانون براي همه افراد و در همه مناطق رعايت شود             
 . مي آيد 

هنگاميكه شرايط سه گانه فوق مورد تأييد دفتر ثبت اختراعات قرار گـيرد، ادعــاي مبتكـر ، يــك اخـتراع محسـوب شــده                                      
 . است و به ثبت مي رسد 

  
 نتيـجه گـيري

پيشرفت ورفاه بشروابسته به ظرفيت خالقيت اودرحوزه هاي فناوري وفرهنگ است و محافظت قانوني ازخالقيت هـا                                  
ايــن نظــام بـا بيــان قــانوني حقــوق معنــوي         . مشوق سرمايه گذاري بيشتراست آه به نوآوريهــاي بيشــتر مـي انجامـد                 

واقتصادي افراد خالق درارتباط بـا آنچــه آـه خلــق مــي آننـد وحقــوق عمــوم بـراي دسترسـي بــه دسـتاورد ايـن افــراد                                
 .وهمچنين توسعه وترويج خالقيت ها و گسترش وآاربردي آردن نتايج آنها ونيز تشويق تجارت منصفانه تأآيد دارد 

حقوق مالكيت فكري به معناي حقوق قانوني منتج ازفعاليت ذهــني وفكــري درزمينـه هـاي صــنعتي ، علمــي ، ادبــي                                
همچنين تشويق ومحافظت ازمالكيت موجب رشد اقتصادي ، پديــد آمــدن شــغلها وصــنايع جديـد و                         . وهنري مي باشد     

درمالكيتهــاي صــنعتي حـق انحصــاري اخــتراع ، طرحهــاي صــنعتي ، عالئـم               . ارتقاء آيفيت وخرسندي اززنـدگي اســت         
 .ورازهاي تجاري مهمترين مواردي هستند آه مخترع بايد به آنها توجه آند ) آاال و خدمات ( تجاري 

اختراع محصول يا فرآيندي است آه راه جديد انجام آاري را ارائه مــي دهــد يــا راه حـل فــني جديــدي را بــراي مشكـل                                     
پتنت حق انحصاري است آه درقبال اختراع ثبت شده به مخترع يا نماينده قـانوني او اعطـا                    . خاصي پيشنهاد مي آند     

 . مي شود 
پتنت حمايت قانوني ازاختراع را براي دارنده آن تأمين مي آند ؛ حمايت پتنــت بــه ايـن معنـا اسـت آـه مـورد اخــتراع را                           

پتنــت مجوزتوليــد  . نمي توان بدون اجازه دارنده پتنت به صورت تجاري توليد آرد ، استفاده يا توزيع وبــه فــروش رســاند                                   
ثبت اخــتراع خــود هـدف نيســت بلكـه وســيله اي             . محصول اختراعي نيست بلكه تنها ديگران را ازتوليد آن بازمي دارد               

اداره ثبـت اخــتراع      . است قانوني آه با صرف وقت و هزينه بــراي نيـل بـه اهــداف تجــاري واقتصــادي انجـام مـي شـود                                 
آشورمورد تقاضا پس ازبررسي آارشناسي پرونده واحتماًال پس ازانتشار مفاد تقاضا نامـه درســطح عمــوم ، درصـورت                     

 .احراز شرايط ، نهايتًا گواهي حق اختراع را اعطاء مي نمايد آه درسرتاسر همان آشور معتبر وقابل دفاع است 
) حمايت ازخود فرآيند يا روش توليــد        ( ، فرايندهاي جديد      ) حمايت ازمحصول ، روش توليد ، آاربرد         ( فراورده هاي جديد     

ازشــرايط پتنـت      .داشته باشد قابـل پتنــت آـردن مــي باشــند              ) حمايت ازآاربرد جديد يك محصول          (آه آاربردهاي جديد      
 .شدن اختراع شامل نو بودن ، دارا بودن گام ابتكاري آاربرد عملي وارزش بيشتر اقتصادي افشاي اختراع مي باشد 

مــواردي آــه ازقبـل درطبيعــت موجــود اســت ، نظريـه                : مواردي آه غيرقابل ثبت به عنوان اختراع مي باشند عبارتند از                
، ) مثل روش انجام تجارت ، فعاليــت ذهــني ؛ بـازي            ( علمي ؛ روشهاي رياضي ؛ طرح ونقشه ، قواعد وروشها              هاي

نرم افزار رايانه اي فاقد اثر فني ؛ روش تشخيص يا معالجــه بيمـاري درانســان يــا دام ، گونـه هــاي گيـاهي يـا جــانوري             
درواقــع هــدف ازثبــت   . ياروش ايجاد آنها واختراعي آه استفاده تجاري آن مخل نظم عمومــي يــا اصــول اخالقــي باشـد                     

پتنت ازديدگاه مخترعان آسب افتخار براي خود وآشور وجلوگيري ازثبت ايده توسط ديگران وآسب درآمـد ازاختراعـات                                   
 .وپايش وحفظ حقوق پتنت است 

يكـي ازاساسـي تــرين قسمتهـاي هـر پتنــت بـوده وبـه ويـژه درخصــوص                        ) Claim(ازآنجا آه بخــش ادعاهــاي يـك پتنــت           
فناوريهاي نوين ازاهميتي دو چندان برخورداراست ، الزم است تا صاحب اختراع ضمن توجه جنبه هاي اخـتراع خويـش                        

طوري به شرح اختراع بپردازد آه قابليت احراز شرايط الزم جهــت ثبــت را بيابــد ، بـه طورمثــال                                  دربخش ادعاهاي پتنت ،       
ممكن است يك محصول به خودي خود قابل پتنت شدن نباشد اما فرآينــد انجــام شـده جهـت نيــل بــه آن محصـول ويــا                                

 .ابزاري آه درساخت آن محصول دخالت داشته اند قابليت پتنت شدن را دارا باشند 
دسـتيابي بـه شــرط نــو        . (بنابراين فرد مخترع بايد به نحوي ثابت نمايد آه اختراع وي نه تنها ازلحاظ ابعاد تغيـير يافتـه                      

بلكه آاهش ابعاد دراختراع وي موجب توليد آاربردهاي جديد ومفيد ونيزايجاد مزيتهاي تجارتي گرديده                             ) آوري دراختراع   
 .است 

حمايت ازثبت اختراع دربازرگاني داخلي وبين المللي ازاهميت ويژه اي برخوردار ميباشد به همين دليل معاهــده هـاي                                 
چند جانبه بسياري بين دولتها منعقد گرديده است آه ازآن جمله ميتوان آنوانسيون پاريس ومعاهده همكـاري اخــتراع                            

)PCT ( براي حمايت ازمالكيت صنعتي وسازمان مالكيت فكري رانام برد. 
ثبـت اختراعـات بـه            معاهده همكاري اختراع يكي ازمهمترين پيشرفتهاي بشري درهمكاريهـاي بيــن المللــي ، درزمينــة                             

آه يك توافقنامه تحت آنوانسيون پاريس مي باشد ، عمدتًا معاهــده اي بـراي همكــاري درزمينــه                          PCT. شمار مي آيد   
 .ثبت ، جستجو وبررسي اظهارنامه هاي ثبت اختراعات ومنتشرساختن اطالعات فني مي باشد 
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اين معاهده پتنت هاي بين المللي صادرنكرده واين مسئوليت آماآــان دراختيــار دفاترثبـت اختراعـات آشورهـاي عضــو                                
مــي شــود ، تعــداد زيـادي ازشــرآتهاي          PCTبا درنظرگرفتن صرفه جويي آــه درهزينـه هــاي ثبـت ازطريـق                     . مي باشد    

شرآتهاي آشورهــاي درحــال توســعه مــي                              برجسته جهان ازاين سيستم استفاده مي آنند آه بسياري ازآنــان نــيزاز 
 .باشد 

رشد چشمگير تعداد اظهارنامه هاي بين المللي آه تحت اين معاهــده درســالهاي متمــادي بـه ثبـت رسـيده اســت ،                         
تعداد . نسبت به سيستم سنتي مي باشد          ) براي متقاضيان دفاتر ثبت ومؤسسات صنعتي          ( خود گواهي برمزيت آن       

 ١١٠٠٠٠، ازچند هـزار اظهارنامــه دراواخــر دهــه هفتـاد ميـالدي بــه بيــش از                   PCTاظهار نامه هاي بين المللي ازطريق               
 .ميالدي افزايش يافته است  ٢٠٠٣اظهار نامه تا پايان سال 

معاهده همكاري اختراع يك راه حل تجاري بسيار مؤثر براي شرآتها ومخترعاتي است آــه خواهــان حفاظـت ازاخــتراع                                  
 .خود درچندين آشورمي باشد 

بانــك اطالعــاتي عظيمــي ازاطالعــات فنـي        PCTعالوه برمزاياي بسيارآن درتسهيل فرايند ثبت درآشورهـاي متعـدد ،                        
چنيــن اطالعـاتي منبــع    . مي باشد آه درشناسايي روند حرآت فناوري هــا بسيـار مفيـد فايــده خواهـد بـود                     ارزشمند

 .اصلي تحليل گران درجستجوي فرصتها وزمينه هاي سرمايه گذاري وهمچنين راهنمايي درانتقال فناوري مي باشد 
   

 پيشنـهـادات
دانشجويان وفارغ التحصيالن دانشگاهها ومراآز آموزش عالي بايد ازمسائل مختلف مربوط به ثبت اخــتراع ، ابتكـار                               -١ 

وموضوعات مربوط به مالكيت فكري اطالع داشته باشند و آموزشهايي بايد ببينند تادرصــورت داشــتن ايــده و اختراعــي                                
 .بتوانند ازطريق آن به آسب وآارمورد نظردست يابند 

  
امروزه بايستي نوآوريها وايده ها با روشهاي جديد دردبستان ، دبيرستان ودانشگاه به مخاطبان آموزش داده شـود      -٢

وازابتداي ورود دانش آموزان ودانشجويان ، بحث درآمدزا آردن افكار و ايده ها ترويج وفرهنگ ســازي شـود تــا آــه خــود                              
 . بسترساز مقوالت مهمتردرزمينه آارآفريني شود 

  
تعداد آارشناسان ومتخصصان بحث مالكيت فكري به ويژه درمقوله ثبت اختراع ونوشتن اظهارنامـه درآشورمحـدود                              -٣

لذا مهمترين مشكل درعدم ثبـت بـه موقـع وصــحيح اختراعــات وابتكـارات درآشـور نبــود نــيروي                            . به چند نفر مي شود       
 . متخصص آشنابه بحث هاي مالكيت فكري بطورحرفه اي وفني است 

  
بنگاههاي آوچك ومتوسط مي توانند ازاختراعات وايده هاي جديد دانشجويان وفارغ التحصيالن دانشگاهها حمايت                               -۴

 .آنند ويا خريد وجذب نوآوريهاي آنها موجب موفقيت يك آسب وآاردردنياي نوين آسب وآارآنوني باشد 
  
با آموزشهاي الزم خصوصًا براي قشرجوان ميتوان درسطوح مختلف زمينه نوآوريهــا واختراعــات را بــراي آنهـا فراهـم                                  -۵

 .آرد وازطريق فرآيندهاي مربوط به مالكيت فكري آنها را به مسيرهاي درست هدايت آرد 
  
وآالي ثبت اختراع درآشور؛ دردنيـا تخصصـي وجــود دارد آـه ازآن تحــت عنـوان وآــالي ثبـت پتنـت                                  تربيت وآموزش   -۶
با پيـش زمينـه فــني وآسـب آموزشــهاي مربـوط بــه                    اين افراد ،   . يا آارگزاران ثبت اختراع ازآنها ياد مي شود             ) اختراع  ( 

در . حقوق مالكيت فكري ميتوانند همانند وآالي دادگستري درحوزه مربوط به اختراعـات ونوآوريهــا انجــام وظيفــه آننــد                     
واقع اين افراد مي توانند پروانه اي شبيه با پروانه وآالت بگيرند ، روشــها وفرآينــدهاي مربـوط بـه ثبـت اخــتراع را بــراي                                          

آــه درآشــور مـا متأســفانه ايـن آــارگزاران ثبـت پتنـت                . مخترعان ونوآوران هرآشوري دنبال آننـد وبـه نتيجـه برســانند                 
و تعداد آارگزاران ثبـت اخــتراع را          . وجود ندارد ولذا بايستي دردانشگاهها آارشناسي اين رشته را ايجاد آرد                   ) اختراع  (

 .درآشور بدين طريق افزايش داد 
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