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»تذكر مهم«

براي تسريع . افزار تهيه شده استمستند حاضر براي آشنايي و راهنمايي متقاضيان ثبت اختراع نرم

نتيجه، مطالعه و رعايت نكاتي كه در اين مستند ارائه شده و موارد زير ر فرآيند بررسي و اعالمد

.شودتوصيه مي

:افزار مبتني بر قوانين و مقررات حاكم، شامل معيارهاي اصلي پذيرش اختراع نرم

جديد بودن اختراع در سطح جهان،•

برخورداري از گام ابتكاري، •

افزار  متقاضي اختراع نرم.باشدسازي و اجرا ميو قابليت پيادهداشتن كاربرد صنعتي •

سازي يا افزار خود بايد حداقل آن را شبيهسازي و اجراي نرمدادن قابليت پيادهبراي نشان

.صرف بيان ايدة جديد قابل بررسي نيست. صورت پايلوت اجرايي كرده باشدبه

. قابل تفكيك است» خدماتي«و » كاربردي«، »ميسيست«افزار بندي كلي، سه دسته نرمدر طبقه

هاي صنعت هاي مختلف و متعدد حوزهافزارهاي كاربردي و خدماتي، معموالً درآميخته با رشتهنرم

. و خدمات است

دهد كه در تقاضاهاي مربوط به افزار نشان ميهاي ثبت اختراع نرمبررسي سوابق درخواست

افزار جزء بسيار كمي از موضوع مطرح شده بوده موالً نرمهاي متنوع صنعت و خدمات، معحوزه

افزار نيز تطابق نداشته و لذا موضوع بعنوان است كه با معيارهاي اشاره شده درباره اختراع نرم

رشته درخواست بررسي و ثبت اختراع درارائه. افزار مورد پذيرش قرار نگرفته استاختراع نرم

افزار، مي تواند از مقبوليت و احتمال بيشتري براي ان اختراع نرمطرح آن به عنوجايمربوطه، به

شود در هنگام ارائه درخواست ثبت اختراع، بنابراين به متقاضيان توصيه مي. باشدپذيرش برخوردار
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افزار كه در باال ت اختراع نرمبدقت و تامل بيشتري داشته باشند و با توجه كامل به معيارهاي ث

.اقدام نمايندبدان اشاره شد، 

افزار مورد بررسي قرار گيرد، الزم است هاي ثبت اختراع نرمبايد توجه داشت براي اينكه درخواست

 خود را در زمينه اهميت مورد  (literature Survey)بررسيموضوع و نتايجمتقاضي، پيشينه

شده از سوي هاي مورد تقاضا با كارهاي انجام تقاضا و كارهاي مرتبط انجام شده و تفاوت

.  افزار ارائه نمايدديگران، مستند و همراه تقاضاي ثبت اختراع نرم



افزارق اختراع نرم حيه فنيديي    دستورالعمل تأدبير خانه شوراي عالي انفورماتيك كشور                     

4

بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه-1

است كه در آن ) Examination(افزار در ايران، از نوع نظام بررسي نظام ثبت اختراع نرم

د آمده و با در نظر گرفتن افزار بر اساس شرايط و معيارهايي كه در ادامه اين سنادعاي صاحب نرم

.شود بررسي ميسطح جهانافزارها و دانش موجود درمشخصات و استانداردهاي نرم

 تعاريف-2

ها و ها ،دستورالعملاي ، رويههاي رايانهعبارت است از مجموعه برنامه:افزارنرم-2-1

اي كه داراي يانهها ونيز اطالعات مربوط به عمليات يك سيستم رامستندات مربوط به آن

.اي ضبط شده باشدهاي رايانهكاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حامل

منظور از صنعت به مفهوم تعاريف جديد از صنعت مي باشد كه شامل  : صنعت-2-2

.مي شود. . . .افزار ، حمل ونقل ، توريسم ، بانكداري ، نرم:  مواردي مانند 

ع شرايط عمومي ثبت اخترا-3

 مجلس 03/11/1386مصوب تجاري و عالئم صنعتيطرحهايموادي از قانون ثبت اختراعات (

)شوراي اسالمي

اي خاص را اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده-1ماده "

، صنعت و مانند آنها حل، فناوري، فنكند و مشكلي را دريك حرفهارائه مي

".نمايدمي
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.  باشدكاربرد صنعتي و داراي ابتكار جديداختراعي قابل ثبت است كه حاوي -2ماده "

ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده 

، اختراعي كاربردي مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي

مراد از . اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشدكه در رشتهشود محسوب مي

، ، كشاورزيدستي، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايعصنعت

".شودماهيگيري و خدمات نيز مي

: موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است-4ماده "

. آثار هنري، روشهاي رياضي وهاي علمي، نظريهكشفياتـالف

.ب ـ طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي

.ج ـ روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان

هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور اين بند شامل فرآورده

.شودنمي

دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك ژنتيك تشكيلد ـ منابع ژنتيك و اجزاء 

.توليد آنها

. بيني شده باشدهـ ـ آنچه قبالً در فنون و صنايع پيش

طريق انتشار اي از جهان ازفن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطه

ضا و يا درطريق ديگر، قبل از تقاطريق استفاده عملي و يا هركتبي يا شفاهي يا از

.، افشاء شده باشدموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع

درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي 

.قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود

موازين شرعي يا نظم عمومي و اخالقبرداري از آنها خالف و ـ اختراعاتي كه بهره

".حسنه باشد
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 اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند، حقوق ناشي از اختراع - بند ب -5ماده "

".گيردمشتركاً به آنان تعلق مي

درصورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي آن - بند هـ -6ماده "

".فرما خواهد بود، مگر آن كه خالف آن درقرارداد شرط شده باشدمتعلق به كار

افزار شرايط ثبت اختراع در حوزه نرم-4

 اختراع بايد داراي مشخصه جديدي باشد به طوري كه در سطح : نو باشد-4-1

بيني نشده جهاني سابقه آن مشخصه، در دانش و زمينه فني مربوط به آن اختراع پيش

.باشد

اختراع بايد ارتقاء قابل توجهي را در حوزه :ي گام ابتكاري باشد دارا-4-2

افزار،  موجب شود به طوري كه استنتاج آن در حوزه تخصصي نرمفناوري اطالعات

به عبارت ديگر، اختراع بايد بتواند مشكلي از مشكالت . امري عادي محسوب نشود

. اي مرتفع نمايداي پيشرفته رايانهموجود كه هنوز راه حل ندارند را با استفاده از فناوريه

 اختراع نبايد صرفاً تئوريك و نظري باشد :سازي و اجرا باشدقابل پياده-4-3

.بلكه بايد قابليت استفاده عملي را داشته باشد

افزارنرماز پديدآورندگان حمايت -5

 مجلس 1379/ 04/10مصوب  ايافزارهاي رايانه نرماز پديدآورندگان حمايت قانون از موادي ( 

) آن 17 و 2نامه اجراي مواد شوراي اسالمي و آيين 
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قانونمستندات-5-1

ايافـزار رايانـه   نرمبرداري مادي و معنوي      حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره       -1ماده  "

هـا در محـيط قابـل       نحوه تدوين و ارائه داده    . متعلق به پديدآورنده آن است    

دت حقوق مـادي    م. افزار خواهد بود  اي نيز مشمول احكام نرم    پردازش رايانه 

افزار و مدت حقوق معنـوي نامحـدود      سال از تاريخ پديد آوردن نرم     ) 30(سي

".است

افـزار  منر]1[قانون ثبت عالئم و اختراعات     در صورت وجود شرايط مقرر در        -2ماده  "

نامه مربوط به اين مـاده بـه تـصويب          آيين. شودبه عنوان اختراع شناخته مي    

".رسيدهيأت وزيران خواهد 

فني تأييديهاين قانون پس از صدور) 2(و ) 1(افزارهاي موضوع مواد نرم ـ ثبت 8ماده "

ــكشــورايتوســط  ــالي انفورماتي ــورد توســط ع ــگوزارتحــسب م فرهن

".پذيردميانجامهاشركتثبتمرجعياارشاداسالميو

افزارهـايي كـه    در مـورد نـرم    ) 8( براي صدور تأييديه فني موضـوع مـاده          -10ماده  "

كميتـه حـق    «اي به نـام     پديدآورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته       

اعـضاي ايـن    . شـود زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مـي       » اختراع

افزار بـه عنـوان نماينـدگان شـوراي      رشد نرم كميته مركب از سه كارشناس ا     

��       �����	
�� �� ���� ����� ����� �� ���� ���	�    � �
� ! "�#      $��%& "'�%(� )*+�,/./�/.0    "�'�%1 2%3(&
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 و يـك    سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك كـشور          عالي انفورماتيـك، نماينـده      

".كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود

 هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، عـالوه بـر جبـران                 -13ماده  "

 ميليـون  خسارت، به حبس از نودويك روز تا شش ماه، و جزاي نقـدي از ده         

". گرددريال محكوم مي) 000/000/50(تا پنجاه ميليون ) 000/000/10(

".شود خسارت شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي-تبصره"
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 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار17 و 2 آيين نامه اجرايي مواد  -5-2

": افزاربخش سوم ـ اختراع نرم"

آورنـده مـدعي   افزارهـائي كـه پديـد   ور صدور تأييديه فني براي نرم به منظ -20ماده  "

اي با تركيب مقرر در ماده قانون، كميته) 10(اختراع آن است، در اجراي ماده 

اعضاي اين كميته   . شودمذكور زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي       

. اسـت شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بالمـانع  به مدت سه سال منصوب مي   

دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور 

".به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد

 در صورتي كه متقاضي، مدعي اختراع نرم افزار باشد ابتـدا بـا مراجعـه بـه       -21ماده  "

ارك و  اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مد            

اداره مالكيـت  . نمايـد شده تسليم و رسيد دريافـت مـي       مستندات به اداره ياد   

صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامـه             

به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسـال             

طـرح و در صـورت      دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختـراع م         . نمايد

تأييد يا عدم تأييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صـنعتي اعـالم تـا                 

مرجع مذكور حسب مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت 

عالئم و اختراعات و آئين نامه هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختـراع و               

".اعالم نتيجه نمايد



افزارق اختراع نرم حيه فنيديي    دستورالعمل تأدبير خانه شوراي عالي انفورماتيك كشور                     

10

افزار همـان اسـت كـه در قـانون ثبـت        دارنده ورقه ثبت اختراع نرم     حقوق   -22ماده  "

".  و اصالحات بعدي آن مشخص شده است[1]عالئم و اختراعات

 اســتفاده از حقــوق منــدرج در قــانون ثبــت عالئــم و اختراعــات مــانع از -تبــصره "

افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات ايـن آئـين       برخورداري پديدآورنده نرم  
".خواهد بودنامه ن

افزاريبندي اختراعات نرم طبقه-6

. شوندخدماتي مطرح مي-3 كاربردي -2 سيستمي -1افزار، سه دسته كلي بندي نرمدر طبقه

افزار است و مورد گيرند، مربوط به تكنولوژي و صنعت نرمافزارهايي كه در دسته اول قرار مينرم

افزارهاي اين طبقه كه داراي معيارهاي حق اختراع شود نرمتوصيه مي. اقبال بيشتري قرار دارند

خصوصا اگر . افزار را طي نمايندنرمافزار هستند، فرآيند طرح ادعا و درخواست ثبت حق اختراع نرم

ويژگي يا مشخصاتي مربوط به خط و زبان فارسي در آن وجود دارد، امكان بيشتري براي اثبات 

بدين ترتيب اختراع در اين زمينه با توجه به روند . ايده نوآورانه و يا گام ابتكاري وجود دارد

.تكنولوژي جهاني مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت

هاي ديگري هستند ات مربوط به دسته دوم و سوم، معموال آميخته به صنعت و يا رشتهموضوع

افزاري افزار، وزن مهمي در كل كار را دارد و از گام ابتكاري و تكنولوژي نرمكه اگر نرم

شود كه  ديده مياما عمدتاً. افزاري خواهند بوداي برخوردار باشد، مناسب براي اختراع نرمپيشرفته

افزاري هم به عنوان ابزاري وري در صنعت و يا شاخه علمي ديگري رخ داده است و از نرمنوآ

افزارها فاقد اين نرم. استفاده شده است) افزاري استكه غير نرم(براي پرورش ايده اصلي 

��       � �
� ! "�# �	�� ����	
�� �� ���� ����� ����� �� ���� �� $��& "'�(� )*+�,/./�/.0 �   "�'�%1 2%3(&
�&+4��    56�& 7� 00   : ;�< =� 8'�9  � �>  ""                $��%& ��%��	
��� )*+� �� ����� �  ����� @�� ��1 �	�A� 8=A B�'�� =�

�/C/�/�D@E�> � �> "��� ��F+!� � �&��6�1 �& �G3& �> �� H��	& "�#.
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شود، در اداره كل مالكيت افزاري هستند و به طور جدي توصيه ميهاي حق اختراع نرمجنبه

ندهاي شاخه خاص خود را دنبال كنند كه اقبال بيشتري براي دريافت حق اختراع صنعتي، فرآي

افزارهاي كاربردي يا خدماتي، زمان زيادي در نوبت طرح وسپس بررسي قرار نوعا اين نرم. دارند

گيرند و اگر چه ممكن است ادعاي قابل قبولي در شاخه مربوط به خود داشته باشند، اما به مي

افزاري فاقد معيارهاي حق اختراع هستند، موفق به كسب امتياز حق ز جنبه نرمواسطه اينكه ا

شود فرآيند حق اختراع را در شاخه و افزار توصيه ميبه اين گروه از صاحبان نرم. شونداختراع نمي

افزار تحت عنوان حق مولف نيز اقدام توانند نسبت به ثبت نرمگرايش مربوطه دنبال كنند ولي مي

.دنماين

افزار نكات مهم در طرح ادعاي اختراع نرم-7

حق " و "حق مخترع"افزار، دو نظام قانون ، براي حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم-7-1

و (افزارهايي كه در ايران نرم. بيني نموده است را پيش"Copyright-مولف 

 نوآوري هستند و شوند، اگر چه در حدي دارايتوليد مي) همينطور ساير نقاط دنيا

شود، ولي چون با محصوالت و مصنوعات اي از ابتكار در توليد آنها مشاهده ميدرجه

شوند، ممكن است شرايط الزم براي ثبت اختراع را بشر در سطح جهاني مقايسه مي

االصول پا برجاست و  براي آنها علينداشته باشد ولي امكان استفاده از حق مولف

افزار به نام ت اين عنوان بدون نياز به تاييديه كميته حق اختراع نرمتوانند آن را تحمي

.خود ثبت نمايند

باشد، شايسته گير ميكند و وقت چون فرآيند ثبت اختراع از نظام بررسي تبعيت مي-7-2

افزار، قبل از شروع فرآيند ثبت حق مخترع، از روشهاي خود ارزيابي است صاحبان نرم

استفاده و براي به جريان انداختن ادعا و درخواست حق مخترع و فرمهاي مربوطه 



افزارق اختراع نرم حيه فنيديي    دستورالعمل تأدبير خانه شوراي عالي انفورماتيك كشور                     

12

عالي انفورماتيك اداره كل مالكيت صنعتي و دبيرخانه شوراي. گيري نمايندتصميم

كشور، از درخواستهاي ادعايي كه مطابق با معيارها و ضوابط اين دستورالعمل تهيه و 

.نمايدشوند، به گرمي استقبال ميارسال مي

ممكن . اهاي عمومي شانس بسيار كمي براي اثبات مورد ادعا خواهند داشت ادع-7-3

در سطح ) مثال يك كاربرد نوين بانكداري الكترونيكي(افزار كاربردي است يك نرم

. ملي، اقدامي بديع، مهم، و موثر باشد ولي درسطح جهاني جديد محسوب نشود

فزار و ويژگيهاي مورد ادعايي از ا اعطاي حق مخترع، در مقابل افشاي جزييات نرم-7-4

بنابراين الزم است ادعا به صورت مشخص . گيردسوي صاحب اختراع، صورت مي

در صورتيكه مايل به افشاي اسرار خود . مطرح و همراه با جزييات كامل ارائه گردد

مند نظر نموده، از حمايتهاي حق مولف بهرهنيستيد، از تقاضاي ثبت اختراع صرف

.نان به محفوظ نگهداشتن اسرار كار خود نيز ادامه دهيدشويد و همچ

...) و بعضا مكانيكي، الكترونيكي، (افزاري افزاري و نرم در ادعاهايي كه سيستم سخت-7-5

افزاري مهم و مطابق با معيارهاي حق كنند، صرفا اگر ويژگي نرمتوام با هم كار مي

. از گرددافزار باشد، فرآيند ثبت اختراع آغاختراع نرم

)  كاربردي(افزاري بنابراين در بيشتر موارد، تقاضاي حق اختراع براي بخشهاي غير نرم

. تر استمناسب

سازماني، معموال گروهي از اشخاص حقيقي و حقوقي /  در همكاريهاي دانشگاهي -7-6

رسانند كه بعضا منجر به ادعاي حق هاي نوآورانه را به انجام ميپژوهشها و پروژه

در اين موارد الزم است مشاركت يا رضايت ساير اعضاي . گرددافزار ميختراع نرما

افزار را دارد، مسوول رعايت شخصي كه ادعاي حق اختراع نرم. گروه كسب گردد
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حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر در اين زمينه است و در فرآيند بررسي ادعا، 

..ارائه مدارك رضايت آنان ضروري است

دارك مورد نياز و فرم هاي مربوطه م-8

اداره كل مالكيت _آغاز فرآيند ثبت اختراع در كشور ايران از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

 مي بايست در ابتدا به اداره ثبت محترم اداره ثبت اختراعات آغاز مي شود  لذا متقاضيان _صنعتي 

دريافت نامه استعالم از اداره ثبت اختراع و اختراعات مراجعه نموده و پس از طي مراحل اداري و 

هاي مربوطه، پرونده را به دبيرخانه مركزي معاونت برنامه ريزي و تهيه مدارك زير و تكميل فرم

نظارت راهبردي رياست جمهوري تحويل و به منظور پيگيري شماره ثبت دبيرخانه را دريافت 

.نمايند
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:افزارنرممدارك الزم براي بررسي ادعاي اختراع 

كنترلشرحرديف

�نامه اداره ثبت اختراعات ممهور به مهر برجسته آن اداره1

controlform.docاي خوداظهاري با نام     صفحه1تكميل و چاپ فرم 2
1پيوست شماره 

�

inventregform.doc صفحه اي با نام    4تكميل و چاپ فرم 3
2پيوست شماره 

�

كـه بـصورت فيزيكـي      ) كپي اظهارنامه،شرح و توصيف اختـراع     (ه مداركي اسكن كلي 3
شودبراي بررسي به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال مي) كاغذي(

�

افزار به آنها ارائه شده و مـورد تاييـد آنهـا            اسكن تائيديه مراكز يا سازمانهايي كه نرم      4
)چنانچه وجود دارد(بوده است 

�

مربوط به متقاضيان به انضمام معرفـي اسـاتيد صـاحب نظـر در حـوزه                تهيه رزومه   5
افزار مربوط به نرم

�

موضـوع و  بررسي انجام شده از سـوي متقاضـي در بـاره پيـشينه           ارائه مستند نتايج  6
هاي مورد تقاضا با كارهـاي  اهميت مورد تقاضا و كارهاي مرتبط انجام شده و تفاوت   

). (literature Surveyانجام شده از سوي ديگران 

�

افزار جزيي از سخت افـزار اسـت، تهيـه فايـل پاورپوينـت بـراي شـرح                  چنانچه نرم 7
افزار  نرم

�

فايلهـاي   + افزارمـورد ادعـا     حـاوي نـرم   )سـي دي  ( نسخه واحد لوح فـشرده       4تهيه  8
+ ادعانامــه، اظهارنامــه، شــرح يــا توصــيف اختــراع، +  جــدول 5 الــي 2آيتمهــاي 

افزار مورد ادعااي الزم براي راه اندازي نرمافزارهنرم

�

�افزار روي چهار سي دي و نام نرم) نام و نام خانوادگي(نوشتن مشخصات فرد 9

�درصورت وجود) عدد سي دي4(ارائه قفل سخت افزاري به تعداد 10
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 اطالعات تماس-9

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور�

اره كل مالكيت صنعتي            اد

 اداره ثبت اختراعات

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري�

  دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور

 خيابان صفي عليشاه_ميدان بهارستان آدرس

021_33276437تلفن

021_33276433نمابر

www.shci.irوب سايت

info@mporg.irايميل

222خيابان قائم مقام فراهاني نبش كوچه ميرزا حسني پالك _تهرانآدرس

021_88533250تلفن

021_88533247نمابر

www.sabt.gov.irوب سايت

info@sabt.gov.irايميل
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1 پيوست شماره -10

افزارفرم خود اظهاري ثبت اختراع نرم

قبل از اطمينان از پاسخ .  در جلوي آن مشخص فرماييد×مت لطفا پاسخ به هر سووال را با عال

.افزار را آغاز نفرماييدمثبت به كليه سوواالت، فرآيند درخواست حق اختراع نرم

پاسخ
شاخصرديف

خيربلي
.ادعاي اختراع  در زمينه صنعت نرم افزار است1

.اممدارك و فرمهاي مربوطه را كامل كرده2

3literature Surveyانجام شده و مستند نتايج آن آماده ارائه است .

.امافزار را مطالعه كردهنكات مهم در فرآيند ثبت اختراع نرم4

.هاي نوآورانه است و در سطح جهاني سابقه نداردادعا داراي مشخصه5

.ادعا داراي گام ابتكاري است6

.ادعا قابل پياده سازي است7

.جزييات مورد ادعا را بطور كامل  در مستندات اعالن كرده ام8

. كننده داردافزار در ويژگي مورد ادعا نقش تعيينافزاري است يا نرمادعا كامال نرم9

تا به حال به بازار عرضه نشده و يا به طريق ديگري افشا نگرديده و يا بهرحال 10
.گذشته استبيش از شش ماه از افشا و عرضه آن ن

: ......................................    امضا و تاريخ: .....................................................        نام و نام خانوادگي
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2 پيوست شماره -11

افزار اظهارنامه ثبت اختراعفرم خالصه مشخصات نرم

: شماره ادعانامه

: ان/هاي متقاضي/نام

13//:    تاريخ تكميل فرم

: تلفن تماس

: آدرس پست الكترونيك

  خيربله :  انه شورا هستيدآيا مايل به درج اطالعات ادعاي خود در سايت دبيرخ

:   عنوان ادعا•

:   اي از ادعاشرح خالصه•

مهر و امضا متقاضي

:توجه
     خير است؟  بله ) به تنهايي و يا در يك فرآيند(افزار آيا موضوع مورد ادعا مربوط به كاربرد نرم•

.)دي فرم را تكميل نماي2صفحه در صورت مثبت بودن (

     خير افزار است؟ بله  شده در ساخت نرمكارگرفتههاي بهآيا موضوع مورد ادعا مربوط به تكنيك•
.)را تكميل نماييدفرم 4و 3صفحات در صورت مثبت بودن  (

     خير آيا موضوع مورد ادعا مربوط به هر دو موارد فوق است؟                                      بله  •
.)فرم را تكميل نماييدكليه صفحات در صورت مثبت بودن (

 �+",' -� .

 �� �word �	 ��� /�� 
 $0	 �& ���1� -� 23

CD��� �� �45 .
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)فايده عملي(كند؟ يي كمك ميهامسئله/افزار مورد ادعا به حل چه مسئلهنرم•

هاي / در رابطه با حل مسئلهفقطافزار مورد ادعايي، هاي كاربرد نرمها و ويژگي قابليت•

مورد اشاره چيست؟

1(

2(

3(

4(

5(

مهر و امضا متقاضي

��� �&	 5 �& 7
&�! $ #� $��& 89� �+", /��  	����)� ;� 	  � 0 �� <�� �&���=� (
?��.

 �+",@ -� .
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هـايي  مسئله/افزار، به حل چه مسئله    شده در ساخت نرم   تكنيك مورد ادعايي به كارگرفته      •

)فايده عملي(كند؟كمك مي

 در رابطـه بـا حـل        فقطافزار،   تكنيك به كاررفته در ساخت نرم      Aفرد منحصربه Aهايويژگي•

هايي مورد اشاره  چيست؟مسئله/همسئل

1(

2(

3(

4(

5(

;��1� �& 7
&�! $ #� $��& 89� �+", /����� ?� � 	 ���		 5 �& $ B 	����
?��.

 �+",( -� .
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افزارهـايي در   نويسي تهيه شده و يا از چه نرم       موضوع مورد ادعا توسط كدام زبان برنامه      •

فاده شده است؟ساخت آن است

1(

2(

3(

مهر و امضا متقاضي

 �+",. -�.


