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 زاضايي ّاي هازي  -1
 
 
 

 (فىطي)زاضايي ّاي هقٌَي -2



 داليل پذيزش حك هالىيت فىزي

 هٌكَض حمَق تكط  -1
 

 لَاًيي هَخَز-2
 

 (اظ زيسگاُ فمْي)ذطز ٍتٌاء فمال-3



 (وٌَاًؿيَى تطى)وپي ضايت  -1
 
 
 
 

 (وٌَاًؿيَى پاضيؽ)هالىيت نٌقتي -2

 تمسيوات هالىيت فىزي



 هالىيت ّاي ادبي ٍ ٌّزي

 

هالىيت ازتي ٍ ٌّطي قاذِ اي اظ هالىيت هقٌَي اؾت وِ تِ  - 
هَخة آى ؾلغِ ٍ اذتياضي تِ لحاػ هازي ٍ هقٌَي تِ اثطي  

 .وِ ذلك قسُ اؾت تسؾت هي ْآيس
 
ايي هالىيت زض ضاتغِ تا ذالليت ّاي ٌّطي ٍ ازتي تهٌيفات  -

ٍ تاليفات ؾثة ايداز حك اًحهاضي تَليس ، فطضِ ٍ تْطُ  
 .تطزاضي هي قَز



   :آثاض ًَقتاضي-1
يقٌي ّط اثط ازتي اظ خولِ تطخوِ ، التثاؼ  ٍ ققطٍ ؾطٍز ٍ تهٌيف ضا تسٍى  

 .زض ًؾط گطفتي هحتَي ٍ قىل آى زض تطهي گيطز

 :آثاض تدؿوي -2
قاهل آثاض ٌّطي ، ؾفال گطي ، ًماقي، نٌايـ گطافيه ٍ آثاضي اظ ايي  

 .لثيل اؾت 

 آثاض ؾوقي ٍ تهطي-3
 ًؾيط آثاض ضازيَيي ،تلَظيًَي ٍ هَؾيمي هي تاقس

 لَاًيي وپي رايت هطتول بز سِ بخص هي باضذ
 



 
 اذتطاؿ  -1
 

 فالين تداضي  -2
 

 عطحْاي نٌقتي  -3
 

 ًكاًْاي خغطافيايي  -4
 

5-  ٍ.... 

 هصاديك هالىيت صٌعتي



 حك اختزاع
    فطاٍضزُ يا فطايٌس تاض اٍليي تطاي وِ اؾت افطاز ٍ فطز فىط ًتيدِ اذتطاؿ 

  ٍ نٌقت فٌاٍضي، في، ، حطفِ يه زض ضا هكىلي ٍ وٌس اضائِ ضا ذال اي
 .ًوايس حل ّا آى هاًٌس

 
هكىل يه تطاي ًَآٍضاًِ ٍ خسيس حل ضاُ هقٌي تِ ولي عَض تِ اذتطاؿ  

 .اؾت فٌي



   هصاديك اختزاع
 (فطاٍضزُ( نٌقتي هحهَل ايداز-1

 

 نٌقتي ايدازفطايٌس-2
 

 تاقس اي قسُ قٌاذتِ فطايٌس يا هحهَل خعيي تْثَز فمظ -3
  ٍ تاقس زاقتِ ٍخَز تايس اذتطاؿ گام ٍ ذالليت – اًؿاًي اتتىاض هٌاؾة همساض

 قَز ًوي هحؿَب اذتطاؿ اؾت هَخَز عثيقت زض وِ چيعي ولي تغَض



   ضزايط هاَّي ثبت اختزاع
1- novelty –  خس يس تَزى 
   inventive step –گام اتتىاضي   -2

هقىَؼ وطزى   -لاتل حول وطزى يه هحهَل –تغييط نطفا اًساظُ ) 
 (لغقات،تغييط هَاز،يا خايگعيي وطزى تَؾيلِ يه فولىطز يا لغقِ هقازل

   applicable use industry -واضتطز نٌقتي -3
 :لاًَى 2زض نٌقت لايل اخطا تاقس هازُ ( قطط ههطف)

اذتطافي لاتل ثثت اؾت وِ حاٍي اتتىاض خسيس ٍ زاضاي واضتطز نٌقتي  
اتتىاض خسيس فثاضت اؾت اظ آًچِ وِ زض في يا نٌقت لثلي ٍخَز . تاقس

ًساقتِ ٍ تطاي زاضًسُ هْاضت زض في هصوَض هقلَم ٍ آقىاض ًثاقس ٍ اظ ًؾط 
نٌقتي ، اذتطافي واضتطزي هحؿَب هي قَز وِ زض ضقتِ اي اظ نٌقت  

هطاز اظ نٌقت،هقٌاي گؿتطزُ آى اؾت ٍ . لاتل ؾاذت يا اؾتفازُ تاقس
قاهل هَاضزي ًؾيط نٌايـ زؾتي ،وكاٍضظي،هاّيگيطي ٍ ذسهات ًيع هي 

 .قَز



 ثبت ايذُ
 واضتطز نٌقتي -1
 

اظًؾطنٌقتي اذتطافي واضتطزي هحؿَب هيكَز وِ زض ضقتِ اي اظ نٌقت   -2
 لاتل ؾاذت يا اؾتفازُ تاقس

 
 زلت زض هحطهاًِ ًگِ زاقتي ايسُ تاظهاى تؿلين اؽْاضًاهِ



The Patent killing patient 



 تعزيف هٌابع صًتيىي

  ٍاحسّاي ٍ هيىطٍتي ، ،حيَاًي گياّي غًتيىي هَاز وليِ تِ

 اًس تالمَُ يا ٍالقي اضظـ زاضاي وِ گطزز هي اعالق اًْا حاٍي

 (ظيؿتي تٌَؿ وٌَاًؿيَى 2 هازُ )

 
 



 :در تَجيِ حوايت اس دارٍّاي صًتيىي داليل هَافماى
هالىيت-افغاي هالىيت تِ زاضٍّاي غًتيىي ههساق ًَيي ًؾطيِ واض 
 وافي ًثَزى زاضٍّاي قيويايي ٍ لعٍم اتساؿ زاضٍّاي غًتيىي تطاي اضتماء

 تْساقت خاهقِ
  تايس ضٍـ ّاي غيط قيويايي اظ عطيك هٌاتـ غًتيىي هَخَز زض عثيقت

 ؾراٍتوٌس زضنسز ايداز زاضٍّاي خايگعيي تَز
ًَُؿ فطآٍضزُ ي زاضٍيي ٍ ٍاوؿي ّاي هرتلف ًاقي   40تيف اظ  اهطٍظ

اظ هٌاتـ غًتيىي هَضز تْطُ تطزاضي لطاض گطفتِ اؾت وِ هي تَاى ايي  
 اتسافات ضا اظ تعضگتطيي زؾتاٍضزّاي لطى حاضط زاًؿت

 فطآٍضزُ زاضٍيي زيگط تطاي اًَاؿ ؾطعاى آلعايوط ، ًاضاحتي  300تيف اظ
 ٍ غيطُ  HIB، MSزؾتگاُ فهثي ، للثي ، ايسظ، 



همايسِ بَدجِ تحميماتي تطخيص بيواري ّاي 
 صًتيىي ٍ ووه بِ ابذاع دارٍّاي صًتيىي

 ؾغح اضتماء ّسف تا آهطيىا اًؿاًي غًَم تحميمات هلي هَؾؿِ   
 ، تَزخِ زالض هيليَى 200 ؾاالًِ زاقتي اذتياض زض تا تْساقت
  تكريم خْت اًؿاًي ّاي غى تط اي گؿتطزُ تحميمات

 اًدام غًتيىي زاضٍّاي اتساؿ تِ ووه ٍ غًتيىي ّاي تيواضي
 .زّس هي



 ّشيٌِ پاييي ٍاوسي ّاي ًاضي اس صى ّاي گياّي

هغاتك آهاض ٍاوؿي ّاي وِ اظ عطق هقوَل تَليس هي قًَس زض     
حسٍز نس ّعاض تا زُ هيليَى زالض تطاي ّط ويلَ گطم زض حالي 

وِ ليوت ٍاوؿي ّاي ًاقي اظ غى ّاي گياّي ّعاض زالض  
 .تطاٍضز قسُ اؾت



 آهار باسار جْاًي دارٍ

 هيلياضز زالض تطاي تحميك ٍ تَؾقِ ٍ تَليس  15ؾاالًِ % )67آهطيىا
 (زاضٍ اذتهال زازُ اؾت

 20اًگلؿتاى% 
 5ؾَئيؽ% 
 3غاپي% 
 3آلواى% 



 آهار دارٍّاي صًتيىي

63  %تَليس زض قوال آهطيىا 

25 %زض اضٍپا 

7 %زض غاپي 

5 %زض ؾايط وكَضّاي خْاى 

 



جايگاُ اختزاعات دارٍيي در وطَرّاي در حال تَسعِ ٍ 
 ايزاى

هىعيه ًؾيط وكَضّايي هقسٍز تَؾقِ حال زض وكَضّاي زض ،  
 خسيس زاضٍّاي اتساؿ تِ لازض چيي ٍ ٌّس ، آضغاًتيي ، تطظيل
  ٍ اٍليِ هَاز ؾاذت تطاي اٍليِ ؽطفيت اظ حتي تميِ ٍ ّؿتٌس

 .ًيؿٌتس تطذَضزاض ّن زاضٍ تٌسي تؿتِ
تيكتطيي زاضاي خٌَتي آؾياي وكَضّاي تيي زض ًيع ها وكَض 

 تَليس تِ هحسٍز ؽطفيت فوسُ اها تاقس هي زاضٍ نازضات هيعاى
 .خسيس زاضٍّاي ًِ ّؿت غًطيه زاضٍّاي



  افؿَؼ اها تَز هسضيٌِ ٍ پيكطفت تطاي ؾطآغاظي نٌقتي اًمالب

   خولِ اظ ٍ ظًسگي هؾاّط اهحاي  تطاي تالـ تا آغاظ ايي وِ

 م پيچ زض وِ تَز زاًف پاياى آغاض تَز،ايي ّوطاُ ؾٌتي عة

  ؾالهت حفؼ تطاي اي چاضُ يافتي خؿتدَي زض تاضخ ّاي ذن

 .هيكَز هحؿَب ّا تيواضي زضهاى ٍ



 تعزيف طب سٌتي

 لطٍى عي زض خاهقِ يه فىطي تالـ حانل ؾٌتي عة 

  هالىيت حمَق ًؾام ّسف ٍ تاقس هي ظًسگي هؿيط ٍزض

  تِ چِ تكطي ّاي اًسيكِ ٍ افىاض اظ حوايت ًيع فىطي

 .اؾت خوقي نَضت تِ چِ ٍ فطزي نَضت



 هفَْم طب سٌتي
 

 ، ّا ضٍـ اظ اي گؿتطزُ عيف ي زضتطگيطًسُ ؾٌتي عة

  ٍ حيَاًي ٍ گياّي زاضٍّاي زضهاًي ٍ تْساقتي فمايس ، زاًف

 هي ٍضظـ ٍ يسي ّاي تىٌيه ضٍحي ّاي زضهاى هقسًي

 حفؼ تطاي هطوة يا هٌفطز عَض تِ تَاًٌس هي وِ قَز

 تِ تيواضي اظتطٍظ خلَگيطي ٍ تكريم ٍ ،هقالدِ  تٌسضؾتي

 .ضٍز واض



 داليل ضزٍرت حوايت اس طب سٌتي

  نياًت تَز تطزاقتِ گام آى اهحاي ضاُ زض ّا ؾال وِ ضا آًچِ هيىطز تالـ تايس تكط اٍل-1 
 وٌس

                ظيؿت هحيظ ٍ تكط ؾالهت ٍ تما حفؼ زض ؾٌتي زاًف اّويت ٍ اضظـ تاظقٌاؾي-2
  ٍ هحلي خَاهـ حمَق تضييـ هَخثات وِ پيَؾت تَلَؿ هتقسي ظيؿتي ّاي ؾطلت
 .آٍضز تَخَز ايكاى فىطي ّاي زاضايي تِ ًؿثت ضا تَهي

 زاضٍيي ًياظّاي تطآٍضزى ٍ زضهاى گعاف ّاي ّعيٌِ تسليل تَؾقِ حال زض وكَضّاي-3
 .اًس ٍاتؿتِ ؾٌتي عة تِ ذَز

  ؾٌتي عة ٍ غًتيه هٌاتـ تط ثثت فىطي هالىيت حمَق اوتؿاب ٍ ظيؿتي ؾطلت ٍلَؿ-4
  هي هحسٍز  ضا زاضٍ تاهيي ٍ زضاهس هْن هٌثـ ايي تِ ضا هحلي ٍ تَهي خَاهـ زؾتطؾي

 .وٌٌس
 قيويايي زاضٍّاي هٌفي آثاض قسى آقىاض-5
 .اؾت ًَيي زاضٍّاي اتساؿ تطاي ترف الْام هٌثـ ؾٌتي عة-6



 هستثٌيات اختزاع

(  قطط ههطف ٍ لاتل  اخطا –همساض هٌاؾة اتتىاض اًؿاًي ) وكفيات ٍ ًؾطيِ ّاي فلوي  -1
 ضٍقْاي ضياضي 

 (  عطح نٌقتي ) آفطيٌف ّاي ظيثايي قٌاذتي ) آثاض ٌّطي  -2
 عطحْا ٍ لَافس يا ضٍقْاي اًدام واض تداضي ٍ ؾايط فقاليتْاي شٌّي ٍ اختوافي  - 3
 ضٍقْاي تكريم ٍ هقالدِ تيواضي ّاي اًؿاى يا حيَاى  -4

ايي تٌس قاهل فطآٍضزُ ّاي هٌغثك تا تقطيف اذتطاؿ ٍ هَضز اؾتفازُ زض ضٍقْاي : ًىتِ
 .  هعتَض ًوي قَز

تكىيل زٌّسُ آًْا ٍ ّوچٌيي فطآيٌسّاي تيَلَغيه تَليس آًْا  ءهٌاتـ غًتيه ٍ اخعا -5
 .  آًچِ لثال زض فٌَى ٍ نٌايـ تيف تيٌي قسُ تاقس

Priod -6  Grace       هْلت اضفالي 
اذتطافاتي وِ تْطُ تطزاضي اظ آًْا ذالف هَاظيي قطفي يا ًؾن فوَهي ٍ اذالق حؿٌِ  -7

 .تاقس 
 تاظيْاي واهپيَتطي ٍ ضاياًِ اي زض لاًَى ًياهسُ ٍلي اوثط وكَضّا آى ضا هتثٌي ًوَزُ اًس -8



 ثبت هذلْاي هصزفي
هسلْاي ههطفي ٍ اذتطاؿ يا اذتطاؿ وَچه ، وَتاُ هست ٍ ًَآٍضاًِ هقطٍف  -1

 اؾت
اذتطاؿ ّاي خعيي يا تغييطات وَچه هحهَالت هَخَز تقٌَاى هسل ّاي  -2

 . تطذي قىل ّاي ههطفي لاتل حوايت ّؿتٌس 
تكطيفات ثثت هسلْاي ههطفي تغَض ولي ؾطيـ تط ٍ ؾازُ تط اظ اذتطافات  ّؿتٌس -3

 . 
ّعيٌِ تحهيل ٍ توسيس افتثاض تغَض ولي ووتط اظ ّعيٌِ ّاي همطض تطاي اذتطافات  -4

 .  ّؿتٌس 
 حساوثط هست افتثاض هسلْاي ههطفي هقوَال وَتاُ تط اظ اذتطافات اؾت-5
هسلْاي ههطفي هوىي اؾت زض تطذي وكَضّا تِ ضقتِ ذال  اظ فٌاٍضي هحسٍز  -6

 تاقٌس ٍ فمظ تطاي هحهَالت ثثت قًَس ًِ فطآيٌس ّا 
هقوَال تماضاًاهِ ثثت يه هسل ههطفي يا هسل ههطفي ثثت قسُ هوىي اؾت وِ -7

 تِ تماضاًاهِ فازي ثثت اذتطاؿ تثسيل قَز



 گَاّيٌاهِ ثبت اختزاع ٍسابمِ تاريخي آى

  ؾٌسي اؾت وِ ازاضُ هالىيت نٌقتي تطاي حوايت اظ اذتطاؿ نازض هيىٌس
تِ ٍؾيلِ ايي  .ٍ زاضًسُ آى  هي تَاًس اظ حمَق اًحهاضي تْطُ هٌس قَز

ؾٌس هرتطؿ هي تَاًس اظ اؾتفازُ تداضي اذتطاؿ تَؾظ ؾايطيي خلَگيطي  
 وٌس

 
هيالزي زض ًٍيع ايتاليا نازض قس  1474ًرؿتيي ٍضلِ اذتطاؿ زض ؾال 



 First to fileلاعذُ  
 تؿلين اؽْاضًاهِ ظٍزتط اظ ؾايط افطازي وِ ّواى اذتطاؿ ضا

 اًدام زازُ اًس
 

ُقطٍط اؾتفازُ اظ ايي لافس 
 

  ِهؿتطزٍضز ًكسى اؽْاض ًاه 
 

ِهؿىَت ًگِ زاقتي اؽْاض ًاه 



 (:حمَق اختزاع)هالىيت 
 هعٌَي-2هادي      -1

1-حقوق اختراع منحصرا به مخترع تعلق دارد 

 

2-اشتراك اختراع 

 

3-  اختراع ناشي از قرارداد و حقوق مادي 
  

   ذكر نام مخترع



 لابليت ًمل ٍ اًتمال اختزاع 
(شريط)تغيير در مالكيت اختراع 

 
1-درخًاست كتبي ريىفغ 
2-استؼالم دفاتر اسىاد رسمي يپاسخ بٍ آن 
3-تىظيم سىذ در دفاتر اسىاد رسمي 
4-آگُي در ريزوامٍ رسمي 
5-درج در دفاتر ثبتي يظُر يرقٍ اختراع 
ٍشرط ثبت براي قابل استىاد بًدن تغييرات:وكت 



 هذارن لاًًَي ثبت اًتمال اختزاع
1-درخًاست كتبي 

 
2-اصل گًاَيىامٍ اختراع 

 
3-مذارك قاوًوي كٍ داللت بر اوتقال ومايذ 

 
4-( اجرايي.آ49م )رسيذ مربًط بٍ پرداخت َسيىٍ َاي قاوًوي 
ٍ(آييه وامٍ اجرايي57مادٌ )اوتقال اظُاروامٍ ي تغيير وشاوي آگُي وميشًوذ:وكت 



 اصل ٍحذت اختزاع

  اؽْاض ًاهِ فمظ تايس تِ يه اذتطاؿ يا زؾتِ اي اظ اذتطافات

هطتثظ وِ يه اذتطاؿ ولي ضا تكىيل هي زٌّس هطتَط تاقس  

 (لاًَى8هازُ )



 حمَق ًاضي اس گَاّيٌاهِ اختزاع
 (هحهَل نٌقتي )تْطُ تطزاضي اظ فطاٍضزُ : اٍل

فطٍـ  –فطضِ تطاي  فطٍـ  –ؾاذت نازضات ٍٍاضزات :  هكتول تط
 ٍاؾتفازُ اظ فطاٍضزُ 

 

 تْطُ تطزاضي اظ فطايٌس: زٍم

اًدام ّط يه اظ هَاضز فَق زض ذهَل  -اؾتفازُ اظ فطايٌس: هكتول تط 
 واالّايي وِ هؿتميوا اظ عطيك فطايٌس تِ زؾت هي آيٌس  

 



 ًمض حك اختزاع 

 هاله( هَاضزفَق)تْطُ تطزاضي تسٍى اخاظُ اظ -1
 

تقسي تِ حك هرتطؿ يا فولي وِ اهىاى زاضز هٌدط تِ تقسي تِ  -2
 حك هرتطؿ قَز  

 

 قىايت تِ زازگاُ



 لاًَى 15هستثٌيات هادُ 

 .حمَق ًاقي اظگَاّيٌاهِ اذتطاؿ قاهل هَاضز ظيط ًوي قَز: تٌسج *
 

تْطُ تطزاضي اظ واالّايي وِ تَؾظ هاله اذتطاؿ ياتا تَافك اٍزض تاظاض  -1
 .ايطاى فطضِ هي قَز

وِ تغَضهَلت  .... اؾتفازُ اظ ٍؾايل هَضَؿ اذتطاؿ زضَّاپيوا ٍ  -2
 .ياتهازفا ٍاضز حطين َّايي ،هطظّاي ظهيٌي يا آتْاي قَض هي قَز

 تْطُ تطزاضي تااّساف آظهايف  -3
تْطُ تطزاضي تَؾظ قرم وِ تا حؿي ًيت لثل اظ تماضاي ثثت   -4

 .اذتطاؿ ،يازضنَضت زضذَاؾت حك تمسم 
 



 هجَس بْزُ بزداري

 نَض افغاي هدَظ تْطُ تطزاضي-1
 (ق50.م)توام يا تركي اظ هٌاعك خغطافيايي هَضز حوايت –ولي  -خعيي

 
 :ضًٍس ثثت هدَظ تْطُ تطزاضي-2

 تؿلين تِ ازاضُ هالىيت نٌقتي -      
هفاز لطاضزاز تهَضت هحطهاًِ حفؼ ٍلي اخاظُ تْطُ تطزاضي ثثت   -      

 .  ٍآگْي هي قَز
تاثيط ايٌگًَِ لطاضزازّا ًؿثت تِ اقرال ثالث هٌَط تِ هطافات هطاتة  -      

 فَق اؾت
 



 هَارد اهتٌاع هزجع ثبت اس صذٍر هجَس بْزُ بزداري

   تاقس ضؾيسُ ثثت تِ اًحهاضي تطزاضي تْطُ هدَظ اذتطاؿ آى هَضز زض لثال-1
  زاليل ايٌىِ هگط اؾت تطزاضي تْطُ هدَظ تَزى اًحهاضي غيط تط انل

 .تاقس قسُ اضايِ تَزى اًحهاضي
 

 هطخـ زض تطضؾي حال زض آى ٍافتثاض قسُ ٍالـ افتطاو هَضز اذتطاؿ-2
 .تاقس لضايي

 

  (ًاهِ آييي51.م)تاقس ًكسُ پطزاذت اذتطاؿ ًاهِ گَاّي ؾاالًِ ّعيٌِ-3



 (سال20)هذت اعتبار گَاّيٌاهِ اختزاع 

 ؾال لاتل توسيس ٍ ياگَاّيٌاهِ حوايت   20زضتطذي اظ وكَضّا
 SPCتىويلي 

 
 ؾال تاقس 5تغَضولي ًوي تَاى تيف اظ ( هطتَط تِ زاضٍ)



 هجَسّاي اجباري

 هٌافـ فوَهي   - 1
 

اهٌيت هلي ،تغصيِ تْساقت ياتَؾقِ ؾايطتركْاي حوايتي   - 2
 .التهازي وكَض التضا وٌس



 تجاري ساسي اختزاع
 اهىاى تْطُ تطزاضي اظ اذتطاؿ خْت نسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضي 

 

چٌاًچِ هاله اذتطاؿ ترَاّس اظ اذتطاؿ ثثت قسُ اؾتفازُ وٌس، ؾاظهاى 
ثثت اؾٌاز ٍ اهالن وكَض حساوثط ؽطف هْلت يه ّفتِ هَضَؿ ضا تِ  

 .زؾتگاُ يا زؾتگاُ ّاي شي ضتظ هٌقىؽ هي ًوايس 
 

زؾتگاُ ّاي هصوَض زض ذهَل اهىاى تْطُ تطزاضي اظ اذتطاؿ حساوثط  
ؽطف هست زٍ هاُ اؽْاض ًؾط ًوَزُ ٍ ًتيدِ ضا خْت نسٍض پطٍاًِ تْطُ  

 تطزاضي وتثا تِ ؾاظهاى ثثت اؾٌاز ٍ اهالن افالم هي ًوايس



 ضواًت اجزاي ًمص حك اختزاع
 هدطم قٌاذتِ قسُ -1

 

 خثطاى ذؿاضت -2
 

(  50000000)زُ هيليَى ضيال تا (10000000)پطزاذت خعاي ًمسي اظ -3
پٌداُ هيليَى ضيال يا حثؽ تقعيطي اظ ًَز ٍ يه ضٍظ تا قف هاُ يا ّط  

 زٍي آًْا هحىَم هي قَز

 

 



   ابشارّاي لاًًَي ديگز بِ غيز اس حك اختزاع
 UTILITY MODELSهسل ّاي ههطفي    -

      TRADE SECRETاؾطاض تداضي         -

عطح چيسهاى يا تَپَگطافي  (  عطح ّاي اذتطافي)عطح ّاي نٌقتي -
 هساضّاي يىپاضچِ

 فالئن تداضي -
تطًاهِ ّاي  ( )آثاض ازتي ٍ ٌّطي انيل)وپي ضايت ٍ حمَق هطتثظ -

 (ضاياًْاي واضتطز زاض
 (ٍحست ٍثثات –هتوايع تَزى  –خسيس تَزى )گًَِ ّاي خسيس گياّي -



 حوايت ّاي تزويبي

 



IPC    ترف -* طبقه بنذی  بین المللی اختراعات 
 

 هلعٍهات اًؿاًي: الف
 اًدام فوليا ت حول ٍ ًمل: ب
 قيوي ، هتالَغي:  ج
 هٌؿَخات،واغص: ز
 ؾاظُ ّاي ثاتت:  ُ
 گطهايكي ،تؿليحات،اًفداض -هٌْسؾي هىاًيه ،ضٍقٌايي:  ٍ
 فيعيه:  ظ

 تطق:  ح
 

 120وكَض اظ ايي ؾيؿتن اؾتفازُ هيىٌس وِ تِ  100زض حال حاضط تيف اظ 
 SUBCLaSSگطٍُ  70000عثمِ فطفي ٍ حسٍز  628عثمِ انلي ٍ 



 ّشيٌِ ثبت اختزاع

 حميمي-1
 

 حمَلي-2



 ضزايط ٍ هذارن السم جْت ثبت اختزاع
 :قطح ٍ تَنيف اذتطاؿ -*

 

 :تايس نطيح ٍ ّوطاُ تا خعئيات واهل ٍ هكتول تط ًىات ظيط تاقس
 

 .فٌَاى اذتطاؿ تِ گًَْاي وِ زض اؽْاضًاهِ شوط گطزيسُ اؾت -1
 ظهيٌِ فٌي اذتطاؿ هطتَعِ -2
 هكىل فٌي ٍ تياى اّساف اذتطاؿ -3
قطح ٍضقيت زاًف پيكيي ٍ ؾاتمِ پيكطفتْايي وِ زض ضاتغِ تا اذتطاؿ  ازفايي ٍخَز زاضز تِ  -4

 .ًحَي وِ تطاي زضن ٍ تطضؾي خسيس تَزى اذتطاؿ وفايت وٌس 
 اضائِ ضاُ حل تطاي حل هكىل فٌي هَخَز ّوطاُ تا قطح زليك ٍ وافي ٍ يىپاضچِ اذتطاؿ  -5
تَضيح اقىال ًمكِ ّا ٍ ًوَزاضّا زض نَضت ٍخَز تِ ًحَي يه هترهم زض آى ظهيٌِ تتَاًس   -6

اضخاؿ تِ قواضُ ّايي وِ تطاي تياى ٍيػگي ّاي  . اذتطاؿ ضا زضن ٍ اضتثاط اخعاء آى ضا زضياتس 
 .اذتطاؿ زض ًمكِ آهسُ اؾت العاهي اؾت

تياى ٍاضح ٍ زليك هعاياي اذتطاؿ ازفايي ًؿثت  تِ اذتطافات پيكيي ،تِ ًحَي وِ ٍيػگي  -7
 .خسيس تَزى اذتطاؿ ٍ تاثيط فٌي آى ضا ضٍقي ؾاظز 

 .تَضيح حسالل يه ضٍـ اخطايي تطاي تىاضگيطي اذتطاؿ  -8
 .شوطنطيح واضتطز نٌقتي اذتطاؿ زض نَضتي وِ هاّيت اذتطاؿ گَياي ايي اهط ًثاقس  -9



 حذٍد افطاء اختزاع در هذارن ضويوِ اظْارًاهِ

 ازفا تايس گَيا ٍ هرتهط تَزُ ّوطاُ تا تَنيف تاقس 
 
 تطاي قرم زاضاي هْاضت فٌي فازي زض في هطتَط ٍاضح

ٍواهل تَزُ  ٍحسالل يه ضٍـ اخطايي تطاي اذتطاؿ اضايِ 
 وٌس



 خالصِ تَصيف اختزاع

 .هؿتميوا ظهيٌِ فٌي اي وِ اذتطاؿ تِ آى تقلك زاضز ضا تقييي وٌس -1
 .ولوِ تاقس 200تا  70تا فٌَاى اذتطاؿ قطٍؿ قَزٍ هكتول تط  -2
هكىل فٌي ،اؾاؼ ضاُ حل اضائِ قسُ تطاي آى ٍ واضتطز يا واضتطز ّاي   -3

 .انلي اذتطاؿ ضا اخواال ضٍقي ًوايس
زض نَضت لعٍم، هكتول تط فطهَل ّاي قيويايي يا هقازالت ضياضي تاقس تا  -4

 .تط اؾاؼ آًْا ٍيػگي اذتطاؿ تِ تْتطيي قىل تيا قَز
زض نَضتي وِ تطاي تَضيح اذتطاؿ اضخاؿ تِ ًمكِ ضطٍضت زاقتِ تاقس  -5

پؽ اظ تَضيح ذالنِ ّط لؿوت تايس ًكاًِ ّاي اضخاؿ زٌّسُ تِ ّط يه اظ 
 .ًمكِ ّا زض زاذل پطاًتع شوط گطزز

 فسم تياى اضظـ ٍ هعاياي اذتطاؿ -6



   17هادُ ( drawing)ًمطِ اختزاع
چٌاًچِ ًمكِ ّا، ًوَزاضّا ٍ خساٍل ، تركي اظ ضويوِ اؽْاضًاهِ تاقٌس زض تطؾين آى ّا تايس ًىات ظيط  

 :ضفايت قًَس
تا ذغَط پط ضًگ ٍ يىسؾت هكىي ٍ غيط ضًگي   A4زض يه ضٍي نفحِ واغص تازٍام ٍ زض لغـ  -1 

وكيسُ قسُ ٍ تطخيحا زض ضؾن اى ّا اظ اتعاضّاي فٌي ًمكِ وكي اؾتفازُ قَز ٍ حساوثط حاقيِ  
 1ؾاًتي هتط ٍ اظ پايييي  5/2ؾاًتي هتط ٍ اظ ضاؾت  5/1ؾاًتي هتط اظ چپ  5/2اٍضاق تِ تطتية اظ تاال 

 .  ؾاًتي هتط تاقس
 .ٍضَح ٍ قفافيت ًمكِ ّا تِ ًحَي تاقس وِ اهىاى تىثيط ٍ تهَيط تطزاضي اى هيؿط تاقس-2
توام فٌانط ًمكِ يا ًوَزاض زاضاي همياؼ يىؿاى تاقس هگط آًىِ تطاي فْن اذتطاؿ،تطخؿتِ ًوَزى -3

 .ترف ذاني اظ ًمكِ ٍ تا ًوَزاض ضطٍضي تاقس
 تا حس اهىاى فوَزي زض نفحِ لطاض گيطز -4
 افساز،حطٍف ٍ ًكاًِ ّا تِ عَض ضٍقي شوط قسُ ٍ ذَاًا تاقٌس -5
 .قاهل ًكاًِ تاقس وِ زض تَنيف تتَاى تِ آى ّا اضخاؿ زاز-6
نفحات تايس تِ تطتية قواضُ گصاضي قسُ ٍ تطخيحا ًكاى زٌّسُ قواضُ اى نفحِ اظ ول  -7

 نفحات تاقس
 ّيچ تَضيحي ًثايس زض ًمكِ ٍخَز زاقتِ تاقس هگط زض هَضز خساٍل ٍ ًوَزاض ّا -8
زض نَضتي وِ ّط يه اظ ًمكِ ّا ، ًوَزاضّا، خساٍل زض تيف اظ يه نفحِ تاقس ول نفحات   -9

تايس تسٍى حصف تركي اظ اى ّا ، قاهل ًكاًِ ّايي هؿتمل اظ قواضُ نفحات تاقس تِ ًحَي وِ زض 
 اضتثاط ٍ تواهيت لؿوت ّا ضا تا يىسيگط ضٍقي ؾاظز



 حك تمذم همزر وٌَاًسيَى پاريس
 (ٍ اصالحات بعذي  1883هارس  20ُ ش  1261هَرخ )
 

 اؽْاضًاهِ ّاي هلي-1
  

 اؽْاضًاهِ ّاي هٌغمِ اي -2
  

 اؽْاضًاهِ ّاي تيي الوللي -3



 اظْارًاهِ تمسيوي
 25اظْارًاهِ تىويلي هادُ  

  تَؾقِ يا تْثَز يه اذتطاؿ هي تَاًس هَضَؿ اؽْاضًاهِ تىويلي ًيع لطاض
گيطز هكطٍط تط ايٌىِ هىول ٍ هثيي ّواى اذتطافي تاقس وِ زض اؽْاضًاهِ 

 :انلي ازفا قسُ اؾت زض ايي نَضت
 

 قواضُ ٍ تاضيد اؽْاضًاهِ انلي زض اؽْاضًاهِ تىويلي شوط   -1
 .هي گطزز             
 .تىويلي تَزى اذتطاؿ زض لؿوت تَنيف تقس فٌَاى زضج هي قَز -2
افغاي گَاّي ًاهِ اذتطاؿ تِ اؽْاضًاهِ تىويلي هكطٍط تِ افغاي  -3

 گَاّي ًاهِ اذتطاؿ تِ اؽْاضًاهِ انلي اؾت
زض نَضت ثثت اذتطاؿ انلي ، آگْي ثثت اذتطاؿ تىويلي هتضوي   -4

 قواضُ ٍ تاضيد ثثت اؽْاضًاهِ انلي اؾت



 ادعاي اختزاع
َاي مشخصٍ چارچًب در شذٌ درخًاست آن از حمايت كٍ را اختراػي ػىاصر  

 .كىذ بيان فىي
 
فُم براي-مثبت جمالت-وباشذ تًصيف اطالػات از فراتر-تؼذاد بًدن مؼقًل  

 اختراع اجرايمساياي شيًٌ بر مشتمل-ضريرت صًرت در وقشٍ بٍ ارجاع ادػا
 .وباشذ



 استفادُ اس علن–تَليذ علن 

ايداز تؿتط خْت افعايف هرتطفيي 
  آهَظـ ّوگاًي 
ًَ اؾتفازُ اظ تىٌَلَغي ّاي 
گؿتطـ ٍتطٍيح اذتطافات ؾثع 
اؾتفازُ اظ تداضب هلل زيگط 
  ِتطٍيح اؾتفازُ اظاذتطاؿ ٍتىٌَلَغي ّاي ًَتطاي ؾط پا ًگ

 زاقتي ووپاًي ّا


