دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت اختراع
طبق ماده  1قانون ثبت اختراعات ،طرر اراص عری ت
عالئم تجارص مصوب سال  : 1831اختراع نتیجه فکرر فررد
یا افراد است که براص ا لین بار فرآیید یا فررآ رده
مشکل را دریک حرفه ،فرن،
اص خاص را ارائه م کید
فیا رص عی ت مانید آن حل م نماید.
طبق ماده  2قانون ثبت اختراعات ،طرر اراص عری ت
عالئم تجارص اختراع قابل ثبت است کره حرا ص ابتکرار
کاربرد عی ت باشد.
جدید
* متقاض یا متقاضیان ثبت م توانید با مراج ه به
سایت  www.ssaa.irاداره مالکیت عی ت
اقدام به تکمیل اظهار نامه با انضمام مدارک الزم
نمایید.
* اظهار نامه مذکور این قابلیت را دارد که چیانچه
فضاص پیش بیی شده براص نوشتن اطالعات کاف نباشد
فضاص مورد نیاز را م توانید ایجاد نمایید  .در
این عورت افزایش ت داد عفحات اظهارنامه بال اشکال
است.
* چیانچه متقاض اظهارنامه بیش از یک نفر باشد ،اگر
سهم اریک مشخص نشود حقوق ناش از اظهارنامه یا
گواا ثبت بالسویه خوااد بود.
سرایر مردار
* الزم به ذکر است که ذیل اظهارنامره
درعورتیکه
باید به امضاء مخترع یا مخترعین برسد
رق
رد برطبر
رید بایر
روق باشر
رخاص حقر
رراع اشر
رک اختر
مالر
آخرین ض یت مدیران عراح امضرا توسر
اساسیامه
عاحبان امضا شرکت یا موسسه یا دانشگاه امه عرفحات
ممهور به مهر آن مرجع گردد.
امضا
 -1مشخصات متقاضی  /متقاضیان:
میظور از متقاض  ،اعم از مالک یا نماییرده قرانون
 )...م باشد.
( کیل
الف) مالک اظهارنامه  :مالک به کس اطالق م گردد که
اختراع به نام ص تقاضاص ثبت مر گرردد ،مالرک (یرا
مالکین) اختراع م تواند شخص (یا اشخاص) حقیقر یرا
حقوق ( یا ارد ص آنها) باشد.
 -1شخص حقیقی  :چیانچه متقاض مایل به ثبت اخ تراع
به نام خود یرا شرخص حقیقر دیگررص باشرد بایرد
میدرجات این بیدرا تکمیل نماید

توجه  :1چیانچره ت رداد مرالکین حقیقر بریش از یک
نفرباشد در این بید باید مشخصات تمام آنها با قیرد
میزان سهم ارشخص مشخص گردد.
توجه : 2میظور از نوع ف الیرت قیدشرده در ایرن بیرد
مواردص مانید ف الیت ااص تولیدص ،عری ت  ،کشرا رزص،
....
بازرگان  ،خدمات
 -2شخص حقوقی :
چیانچه مالک اختراع یک شرکت یا مؤسسره ،انجمرن،
ردتکمیل
رن بیر
رد ایر
راد ... ،باشر
رازمان،حزب ،نهر
سر
گردد.
* نام شخص حقوق (نام شرکت یا مؤسسه )...
* نوع شخص حقوق که مربوط به شرکتها م باشرد(.
نوع شرکت اعم از مسؤلیت محد د سرهام خراص یرا
ت ا ن )
عام ،تضامی  ،نسب  ،مختل
* نرروع ف الیررت (تولیرردص ،عرری ت  ،کشررا رزص،
)...
بازرگان  ،خدمات
 ...در
* محل ثبت (شهرستان که شررکت ،موسسره
ثبت شرکتهاص آن محل به ثبت رسیده است)،
* شماره ثبت شرکت یا مؤسسه (میظور شرماره ثبتر
است که ط فرآیید قانون به یک شرکت یا مؤسسه
 ...ت لق م گیرد)
* تاب یت شخص حقوق (ایران یا ارکشوردیگرمتقاض
ثبت)
* اقامتگاه (محل استقرار دائم )
* مرکزاعررل (محررل ف الیررت اعررل  ،امررورمهم
)...
مکاتبات
* نشان
نشان
* ذکر کد یا عید ق پست  ،تلفن ،د رنگار
الکتر نیک الزام است
* سایراطالعات  :میظور ذکر اطالعات دیگررص کره از
نظر متقاض ثبت ضر رت دارد.
توجه  :1چیانچه متضاضیان اظهارنامه شامل شخص حقی ق
حقوق باشید باید اررد بیرد ( 2 1از قسرمت الر )
اظهارنامه را تکمیل نماید.
نشران
توجه :2درعورتیکه شخص حقیق یا حقوق اسرم
متقاض ثبت مقیم خارج از کشور عال ه بر فار س بایرد
به حر ف التین نیز نوشته شود.
ب) نماینده قانونی  :درعورت که تقاضا توس نماییده
قانون ( کیل ،دارنده یا دارنردگان حرق امضرا برراص
 )...به عمل آید این بیدتکمیل گردد.
اشخاص حقوق

توجه  :درعورت ت دد متقاض ثبت شخص که به نماییدگ
انجرام
مکاتبه با مرجع ثبت
از سایرین حق مراج ه
ره
رواا نامر
رت گر
رز دریافر
رریفات ادارص الزم جر
رایر تشر
سر
اختراع را دارد باید با ذکر اقامتگاه ت یین گردد.
 -2مشخصات دریافت کنندگان ابالغ ها در ایران:
متقاض یا متقاضیان مقیم خارج از کشور باید مشخصرات
(اسم نشان  ،کدپست ) شخص یا اشخاع که عالحیت دریافت
ابالغها در ایران را دارند ،اعالم نماید.
 -3مشخصات مخترع:
نوشتن مشخصات نام مخترع ضر رص ا ست ،ذکر نام طرا
در اظهارنامه ایچ گونه حقوق مادص براص ص ایجاد نم
طر
ص کماکان طرا
از ب د م یوص،
نماید فق
موردتقاضاخوااد بود
آگه
توجه  :چیانچه مخترع بخوااد نام ص در ا راق
ً از سوص ص درخواست گردد.
قید نشود ،مرات باید کتبا
 -4مشخصات اختراع:
طبقه اختراع م باشد.
شامل عیوان
 -4-1عنوان اختراع :جمله اص کوتاه کره شرامل محتروص
پر نده باشد را عیوان گویید .درعیوان اختراع ایچ
اسم را نباید مشخص کرد.

توجه  :در پر نده ااص خارج
به التین ترجمه گردد.

عین عیوان را م

بایسرت

 -4-2طبقه بین المللی اختراع :طبق آیین نامه اجرای
قانون ثبت اختراعرات پر نرده ارای کره در ایرن
برحس محتویات پر نرده
اداره تشکیل م گردد
زمییه ف الیت عورت گرفته به  3دسرته تقسریم مر
گردد که به قرارذیل م باشد( .پیوست )2
ال  :نیازااص انسان
ب  :انجام عملیات ترابرص
متالوژص
ج  :شیم
کاغذ
د  :میسوجات
ار :ساختمان
 :مهیدس  ،مکانیک ،ر شیای ...
ز  :فیزیک
ص  :برق
نقشه :قبرل
 -4-3ت داد کل عفحات توعی ادعا ،خالعه
از اییکه مخترع پر نده خود را تحویرل اداره دارد
در این
م بایست کلیه ا راق را برگ شمارص کرده
قسمت بیویسد.
 -5استثنائات قابل قبول درافشاء اختراع:
اعالم اییکه اختراع مورد تقاضا قربالً افشراء شرده یرا

خیر ،درعورت مثبت بودن چیانچه در نمایشگاه رسم یرا
توس افراد ثالث مرورد سروء اسرتفاده قررار گرفتره،
مستیدات آن ضمیمه نماید.
مدار
 -6ادعای حق تقدم:
درعورت که متقاض یرا متقاضریان ثبرت بخواایرد به
استیاد تقاضاص ثبت یا ثبت خارج از کشرور از مزایراص
حق تقدم (حداکثر1ماه) استفاده نماید ،این بید تکمیل
گردد.
توجه  :1بر طبق ماده  9قانون ثبرت اختراعرات  ،طرر
عالئم تجارص متقاض م تواند ا مراه برا
ااص عی ت
اظهارنامه خود ،طر اعالمیره اص ،حرق تقردم مقررر در
کیوانسیون پاریس برراص حمایرت از مالکیرت عی ت را
درخواست نماید ،حق تقدم م تواند براساس یک یا چیرد
اظهارنامه مل یا میطقه اص یا بین الملل باشرد کره
در ارکشور یا برراص ارکشرور عضرو کیوانسریون مرذکور
تسلیم شده است.
توجه : 2مدت زمان حق تقدم در ثبت اخترراع1 :مراه از
تاریخ تسلیم اظهارنامه اعل خوااد بود .در این مورد
اگر آخرین ر ز
ر ز تسلیم جزء مدت محسوب نخوااد شد
مصادف با ر ز ت طیل باشد ،این مدت ترا آخررین سراعت
ا لین ر ز ادارص ب د از ت طیل محاسبه خوااد شد.
توجه :3مدار مربوط به حرق تقردم بایرد امزمران برا
تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف  11ر ز از آن تراریخ
تسلیم گردد.
مدار حق تقدم باید به تأی ید اداره
توجه :4اسیاد
اداره سرجالت
کیسولگرص ایران درآن کشرور
مبداء
احوال شخصیه زارت خارجه در تهران برسد.
ترراریخ
توجههه  :5درایررن قسررمت شررماره اظهارنامرره
اظهارنامه ( که امان اظهارنامه حق تقدم م باشرد)
نیز نام کشورمقدم درج م گردد.
 -7اظهارنامه تقسیمی یا تکمیلی :
طبق ماده  3قانون ثبت اختراعات اظهارنامه باید فقر
به یک اختراع یا دسته اص از اختراعات مرتب کره یرک
در
رید
اختراع کل را تشکیل م داید مربوط مر باشر
ماده  3آئین نامه ذکر شده که درغیراییصرورت متقاضر
م تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به  2یا
مستقل تقسیم کید.
چید اظهارنامه مجزا
نکته  :1اظهارنامه تقسیم باید داراص تاریخ تقاضراص
ا لیه باشد.
نکته :2اظهارنامه تقسیم از لرحاظ شکل ایچ تفرا ت
کلرریه مروارد الزم
با اظهرارنامه اعرل ندارد

االجرا در اظهارنامه اعرل  ،در ایرن ا ظهارنامره
نیز جود دارد.

ماده  8قانون ثبت اختراعات:
اظهارنامه باید فق به یک اختراع یا به دسرته اص از
اختراعات مرتب که یک اختراع کل را تشکیل م دایرد
مرتب باشد .در اختراع که موضوع آن کلر اسرت ذکرر
ب اعتبرارص گوااییامره
نکردن ارتباط اجزا آن موج
اختراع مربوط نم شود .متقاض م تواند تا زمانیکره
اظهارنامه ص مورد موافقت قرار نگرفته:
ال ) اظهارنامه خود را اعال کید مشر ط به اییکره از
حد د اظهارنامه نخست تجا ز نکید.
ب ) آن را به د یا چید اظهارنامه تقسیم کید.
اظهارنامه تقسیم باید داراص تراریخ تقاضراص ا لیره
درعورت اقتضراء مشرمول حرق تقردم اظهارنامره
بوده
نخستین است.
 -3مدارک و ضمائم اظهارنامه:
ضمرائم که در قسمت 3فرم
متقاض ثبت اختراع مدار
رخص
ررالمت( )مشر
را عر
رد ه را بر
رر گردیر
ره ذکر
اظهارنامر
نماید.

