دفتر ثبت مالکیت فکری دانشکده علوم پزشکی شوشتر
راهنمای مخترعین -اختراعات ایران
آیا هر ایده نو قابل پتنت شدن می باشد؟
براي اينكه يك اثر به عنوان پتنت مطرح شده و به ثبت برسد بايد شرايط ويژه اي داشته باشد که در زير به از آنها به اختصار اشاره مي
شود  . ١ :بايد در سطح جهاني ،نو و جديد باشد  . ٢ .بايد داراي نوآوري باشد يعني در مقايسه با آثار قبلي داراي خالقیت باشد ،بدين
معني که ابتكار به کار رفته در اختراع از نظرشخصي که صاحب دانش در زمینه مربوطه هست بديهي محسوب نشود  . ٣ .بايد کاربرد
صنعتي و قابلیت ساخته شدن و استفاده در صنعت را داشته باشد ،شكل عملي از يك دستگاه يا زير مجموعه اي از يك فرايند صنعتي را
ارائه دهد.

شرایطی که جزو ثبت پتنت محسوب نشده و در حیطه قابلیت های آن قرار نمی گیرد به شرح ذیل
می باشدو جزو ماده  4قانون ثبت اختراعات قلمداد می شود  :الف -کشفیات  ،نظريه هاي علمي  ،روشهاي رياضي و
آثار هنري  .ب -طرحها و قواعد يا روشهاي انجام کار تجاري و ساير فعالیتهاي ذهني و اجتماعي  .ج -روشهاي تشخیص و معالجه
بیماريهاي انسان يا حیوان  .د -منابع ژنتیك و اجزاء ژنتیك تشكیل دهنده آنها و همچنین فرآيندهاي بیولوژيك تولید آنها  .ه  -آنچه
قبالً در فنون و صنايع پیش بیني شده باشد  .فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چیزي که در نقطه اي از جهان ازطريق انتشار کتبي
يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و ياهرطريق ديگر ،قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع ،افشاء شده باشد
.و -اختراعاتي که بهره برداري از آنها خالف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخالق حسنه باشد  .الزم است مخترعین گرامي بدانند که
شرط نو بودن موضوع مشمولیت جهاني دارد يعني در خواست ثبت اختراع محصول يا فرايندي که درکشورهاي ديگر بوده ولي براي اولین
بار درايران به تولید يا دسترسي رسیده ،برداشت صحیحي نمي باشد و نمي تواند هیچگونه حق مالكیتي به چنین ادعايي اعطا نمايد و
نقص حقوق مالكیت فكري محسوب مي شود .ثبت اختراع در ايران تابع قوانین بین المللي بوده لذا قبل از اقدام براي ثبت موارد فوق را
مالحظه نمايند و در صورت داشتن شرايط شروع به اقدام ثبت نمايند
ثبت اختراع در ایران  :ثبت اختراع درايران توسط اداره مالكیت صنعتي به صورت غیرحضوري و از طريق لینك
www.iripo.ssaa.irبه صورت الكترونیكي صورت مي گیرد .پس از ورود به سامانه ،فايل مربوط به راهنماي مخترعین را مطالعه
فرمايید .پس از تكمیل اظهارنامه با کلیك بر ثبت اظهار نامه و تكمیل بخشهاي مختلف آن نسبت به ارائه اظهار نامه اقدام نمايید .متعاقبا
بعد از مراحل بررسي پرونده و تكمیل بودن ،نامه استعالم جهت مراکز مورد نظر صادر و جهت اطالع مخترعین پیامك ارسال مي شود تا
امكان پیگیري ادامه روند را داشته باشند  .دفتر ثبت مالكیت فكري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز از سال  ٣3١٣يكي از مراجع
استعالم اداره ثبت اختراع کشور است که جهت تايید نوآوري اختراعات مربوط به حیطه علوم پزشكي همكاري مي نمايد.

روند دریافت گواهی ثبت اختراع -١تهیه و نگارش ادعانامه ،شرح و توصیف اختراع ،خالصه ي توصیف اختراع و اشكال و نقشه ها بر اساس موارد مندرج در سايت
اداره ي مالكیت معنوي ،بخش ثبت اختراع
 -٢ثبت درخواست ثبت اختراع و معرفي مرجع استعالم در سايت اداره ي مالكیت معنوي ،بخش ثبت اختراع
 -٣انجام داوري طرح ارائه شده در مرجع استعالم
 -4در صورت پذيرش طرح در مرحله ي داوري ،پرداخت هزينه ي ثبت اختراع ،تهیه ي دو کپي از هرکدام از مدارک مورد
درخواست در سايت اداره ي مالكیت و مراجعه ي حضوري به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور واقع در تهران ،رو به روي
پارک شهر

-5پرداخت هزينه ي آگهي روزنامه ي رسمي ثبت اختراع از طريق سايت روزنامه ي رسمي کشور .چاپ روزنامه ي رسمي سه تا
چهار هفته زمان مي برد.
-6پس از چاپ روزنامه ي رسمي ،مراجعه حضوري به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به همراه آگهي روزنامه جهت اخذ گواهي
اختراع در صورت وجود بیش از يك نفر) حقیقي يا حقوقي (در بین مخترعین و مالكین ،فرد مراجعه کننده به سازمان اسناد و امالک
کشور بايد از طرف تمام افراد ديگر وکالتنامه ي رسمي داشته باشد.

چنانچه اختراع از طرح های مصوب) پایان نامه یا طرح پژوهشی (دانشگاه باشد متقاضی قبل از پر کردن اظهارنامه جهت
دریافت اطالعات درخصوص نماینده قانونی و درصد مالکیت دانشگاه به دفتر ثبت مالکیت فکری و نوآوری های سالمت
دانشگاه مراجعه نماید.

تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع به صورت اینترنتی درسامانه مربوطه به
آدرس www.iripo.ssaa.ir
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مهلت  30روزه برای پرداخت هزینه و تحویل مدارک جهت درج آگهی در
روزنامه و سپس مراجعه حضوری به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
به همراه آگهی روزنامه جهت اخذ گواهی اختراع
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