روند تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع
مراجعه به سایت  /http://iripo.ssaa.irبرای ثبت اختراع:
ثبت اظهارنامه اختراع مطابق پیوست
(توسط متقاضی)

دریافت شماره اظهارنامه ورمز شخصی توسط متقاضی که معموالً 2الی  3ساعت بعد از ثبت نام انجام می شود.

بررسی اولیه طرح توسط کارشناس اداره ثبت اختراع(مدت زمان  2هفته)

دریافت ابالغیه از قسمت پیگیری اظهارنامه وخالصه پرونده اختراع(توسط متقاضی)

پاسخ به ابالغیه ازطریق ثبت انواع درخواست شامل رفع نقص ،گزارش افتراق و( .......توسط متقاضی)
(توسط متقاضی
اخذ تاییدیه از کارشناس اداره ثبت اختراعات مدت زمان  2هفته

معرفی پارک علم وفناوری هرمزگان به عنوان مرجع ذیصالح استعالم ( توسط متقاضی)

ارسال نامه از اداره ثبت اختراع به پارک علم وفناوری هرمزگان جهت بررسی(به مدت 1الی 3روز)

تشکیل پرونده متقاضی /تعیین داوران علمی(توسط پارک علم وفناوری)

دریافت هزینه داوری طرح به پارک علم وفناوری توسط متقاضی

رفع اصالحات
طرح(توسط متقاضی)

مشروط

ارجاع طرح به داوران علمی /بررسی نتیجه توسط پارک (به مدت  2هفته)

تایید

تصویب طرح

عدم تایید توسط داوران
علمی

ارسال نامه تایید/عدم تایید یه به همراه فرمهای ارزیابی اختراع به اداره ثبت اختراع

ضمائم مورد نیاز ثبت یک پرونده اختراع:

 -1اظهارنامه شخصی
این بخش شامل (نام ونام خانوادگی مالک  ،نام ونام خانوادگی مخترع و ) .............در فرمهای مربوطه مطابق راهنمای موجود
درسایت  iripo.ssaa.irتکمیل گردد.

 - -2اظهارنامه اختراع
این بخش شامل شرح توصیف اختراع ،خالصه توصیف ،ادعانامه ،نقشه  ،نمودار ،جدول در صورت عدم نقشه ،فرموالسیون و مواد ترکیبی ذکر
گردد.

■ نحوه تنظیم شرح وتوصیف اختراع :
الف) عنوان اختراع
ب )زمینه فنی اختراع
ج) مشکل فنی وبیان اهداف اختراع
د )شرح وضعیت دانش فنی پیشین
ه) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق وکافی ویکپارچه اختراع
و) توضیح اشکال نقشه ها نمودارها در صورت وجود
ز) بیان واضح ودقیق مزایای اختراع
ح )توضیح حداقل یک روش اجرایی برای بکارگیری اختراع
ت )ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتیکه ماهیت اختراع گویای این امر نباشد

■ نحوه تنظیم خالصه اختراع:
-1زمینه فنی اختراع
-2در خالصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفتهه شهود -1 :بها عنهوان اختهراع شهروع شهود و مشهتمل بهر  70تها  200کلمهه باشهد 2-
مشکل فنی ،اساس راه حل ارائهه شهده بهرای ون و کهاربرد یها کاربردههای اصههلی اختههراع را اجمههاالً روشههن نمایهد  -3در صهورت
لزوم مشتمل بر فرمولهای شیمیایی یا معادالت ریاضی باشهد تها بهر اسهاس ونههها ویـگهیهههای اختهراع بهه بهتهرین شهکل بیهان شهود
 -4در صورتی که بهرای توضهیح اختهراع ارجهاع بهه نقشهه ضهرورت داشههته باشههد ،پههح از توضههیح خالصههه هههر قسهمت بایهد
نشانههای ارجاع دهنهده بهه ههر یهک از نقشههها در داخهل پرانتهز ذکهر گهردد  -5عهدم بیهان ارزش و مزایهای اختهراع پهیش زمینهه
اختراع :شرح وضعیت دانش پیشهین و سهابقه پیشهرفتهایی کهه در رابطهه بها اختهراع ادعهایی وجهود دارد ،بهه نحهوی کهه بهرای درک و
بررسی جدید بهودن اختهراع کفایهت کنهد .مزایها و محاسهن اختهراع ادعهایی جدیهد نسهبت بهه اختراعهات پیشهین بایهد بهه صهورت
واضح و دقیق بیان گهردد ،بهه نحهوی کهه ویـگی جدید بودن اختراع و تأثیر فنی ون را روشن سازد

■ نحوه تنظیم ادعانامه اختراع:
هر اختراع میتواند مشتمل بر یک یا چنهد ادعها باشههد .ادعهها ممکهن اسهت نهاظر بهر فهروورده ،فروینهد ،فروینهد دسهتیابی بهه یهک
فهروورده و یها ترکیبهی از فروینهد و فهروورده باشد ،مشروط بهر اینکهه راجهع بهه یهک مفههوم اختراعهی باشهد .ادعاهها بایهد صهریح و
روشن بوده و دارای شرایط زیر باشهند -1 :معقهول بهودن تعهداد ونهها بها توجهه بهه ماهیهت اختهراع و شهماره گهذاری ترتیبهی ونهها در
صورت تعدد  -2از اطالعات افشا شهده در توصهیف اختهراع فراتهر نهرود و بهه طهور کامهل در توصهیف اثبهات و مهدلل شهده باشهد -3
ویـگیهای فنی قابل حمایت را با استفاده از جمالت مثبت بیان نمایهد  -4جهز در مهوارد غیهر قابهل اجتنهاب ،از ارجهاع بهه نقشهه هها یها
توصیف امتناع گردد و تا حهد ممکهن از بهه کههار بهردن عبهاراتی ماننهد «همهان طهور کهه در توصهیف ومهد یها «همهان طههور کههه در
نقشهه هها نشهان داده شهده » خودداری شود -5 .در صهورتی کهه بهرای فههم ادعها ارجهاع بهه نقشهه ضهرورت داشهته باشهد ،پهح از
بیان ادعا شماره صفحه نقشهه و عالمت مشخص کننده ون در داخل پرانتز ذکر گردد

■ نحوه تنظیم نقشه اختراع(درصورت نیاز)
در ترسیم نقشه ها بایهد نکهات زیر رعایت شوند -1 :در یهک روی صهفحه کاغهذ در قطهع  ،A4بها خطهوط پهر رنهي و یکدسهت مشهکی
و غیر رنگی کشیده شههده و ترجیحهاً در رسهم ونهها از ابزارههای فنهی نقشهه کشهی یها نهرم افهزار مناسهب اسهتفاده شهود و حهداکثر
حاشیه اوراق به ترتیب از باال  ،5/2از چه

 ،5/1از راسهت  5/2و از پهایین  1سهانتیمتر باشهد  -2وضهوح و شهفافیت نقشههها بهه نحهوی

باشد که امکان تصویر یا تصویر بهرداری ون میسهر شهود  -3تمهام عناصهر نقشهه یها نمهودار دارای مقیهاس یکسهان باشهد ،مگهر ونکهه
برای فههم اختهراع برجسهته نمههودن بخهش خاصهی از نقشهه یها نمهودار ضهروری باشهد  -4تها حهد امکهان بهه صهورت عمهودی در
صفحه قرار گیرد  -5اعداد ،حروف و نشهانه هها بهه طهور روشهن ذکهر شهده و خوانها باشهند  -6ههی توضهیحی نبایهد روی نقشهه هها
وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها چنانچه کار شهما یهک فروینهد میباشهد بلهوک دیهاگرام کهار خهود را ترسهیم نماییهد.
توجه داشته باشید فایهل نههایی را بهه صهورت  Imageو یها  pdfارسهال نماییهد .اگهر موضهوع مهورد ادعهای اختهراع یهک فروینهد یها
الگوریتم صنعتی باشد مراحل فرویند را به صورت بلهوک دیهاگرام بهه عنهوان نقشهه ارائهه دهیهد و همچنهین اگهر موضهوع مهورد ادعهای
اختراع سنتز شیمیایی باشد فرموالسیون (ترکیبات با ذکر نسبت مواد ترکیبی) را به عنوان نقشه ارائه دهید.

