


ثبت دستاورد پژوهشی
به عنوان اختراع

2و فاطمه راستی1محمود اوصانلو

مدیر واحد مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی فسا-1
مسئول هسته اختراع و نوآوری کمیته تحقیقات دانشجویی-2



انواع دستاوردهای پایان نامه

رفع مشکل از صنعت•

توسعه علم با انتشار مقاله•

معرفی یک نمونه اولیه از یک محصول•

ت کردنمونه اولیه را به عنوان اختراع ثب( تغییراتیایجاد با )شاید بتوان •





کاریانجامجدیدراهکهفرآیندییامحصول:(Invention)اختراع
.ندکمیپیشنهادخاصمشکلبرایراجدیدیفنیحلراهیاارائهرا

یککنندهتوصیفکهاستسندی:(Patent)اختراعثبتگواهی
تیدولادارهیکبوسیلهمتقاضیخواستدراساسبروبودهاختراع

وودمیشصادر(کشورچندازنیابتبهایمنطقهادارهیکتوسطیا)
وفروشواستفاده–تولید)برداریبهرهاختیاروقانونیحمایت

زمانیمحدودهدرآنصاحببهرااختراعیک(وارداتازجلوگیری
.نمایدمیاعطا(سال20حداکثرمعموال)خاصی



-جدیدروشیککهگرددمیاطالقفردیبهمخترع:(Inventor)مخترع
قخلرامفیدآالتابزاردیگریاومحصولیکازجدیدیشکلیاوسیله

.کند

Applicant)مالک , Assignee):مترتباوبرمادیحقوقکهاستکسی
.میشود



حقوق ناشی از اختراع
:حقوق انحصاری برای توقف دیگران از 

ساخت•

ارائه•

ورود به بازار•

استفاده از محصول یا فرآیند•

واردات محصول ناشی از فرآیند دارای پتنت/ استفاده •





شرکت الف

شرکت ب

ماشین آالت کشاورزی

ماشین آالت کشاورزی





:           موضوع مناسب
روش                   /فرایند-
دستگاه                          -
ترکیب شیمیایی-

:موضوع نامناسب
کشفیات-
هنری          اثار -
نظریه های علمی                     -
تئوری ها و روش های ریاضی       -
روش های تشخیص و درمان بیماری-
خالف موازین شرعی، نظم عمومی و اخالق-
ذهنی           طرح ها، قواعد و روش های اجرای فعالیت -
منابع ژنتیک و اجزای تشکیل دهنده و فرایندهای بیولوژیکی تولید انها-



شرط نوآوری 

به آسانی ثبت سنجاق قفلی و به سختی ساخت ماهواره

ع باید یک مرجنوآوریبرای رد یک ادعا به دلیل نداشتن 
ر موجود در ادعا دعناصر در دانش پیشین باشد که تمامی 

.آن مرجع یافت شود



(بدیهی نبودن)شرط گام ابتکاری 

ادعایی که نوآوری دارد نباید برای فردی دارای مهارت عادی در آن حوزه فنی بدهی 
.باشد





شرط گام ابتکاری

:بدیهی است مگر اینکه بهینه کردن 

.نتیجه غیر قابل پیش بینی داشته باشد•

.ه باشددانش پیشین آن پارامتر را بی اثر و یا غیر قابل تغییر معرفی کرد•

.دانش پیشین آن پارامتر را غیر قابل تغییر معرفی کرده باشد•

.آن پارامتر به عنوان پارامتری اثر بخش شناخته شده نباشد•





درخواست 
ثبت اختراع توصیف اختراع

تصاویر اختراع

ادعانامه

افشای کافی اختراع

اختراعبیان صریح و واضح 
(متراژ و مختصات جغرافیایی خانه)







تاریخچه حمایت قانونی از دارایی های فکری 

احساس نیاز به حمایت بین المللی از دارایی ها و مالکیت فکری•

عات و امتناع ارایه دهندگان خارجی از شرکت در نمایشگاه بین المللی اخترا•

علت ترس از سرقت و بهره برداری به 1873ابداعات در شهر وین در سال 

تجاری از فکر و اندیشه شان در دیگر کشور ها

ردم در پاریس انعقاد اولین عهدنامه بین المللی جهت کمک به م1883سال •

یک کشور در حمایت از خالقیت های ذهنی شان در دیگر کشور ها



اصل رفتار 
ملی

اصل 
استقالل

اصل حق 
تقدم

قوانین 
مشترک

اصول پایه ای کنوانسیون پاریس

ر اصل استقالل کشور ها د
پتنت و برای )حق اعطای 
(تجاریعالئم 

ثبت موقت
واردات موازی

...ذکر نام مخترع و

هر عضو کنوانسیون پاریس
ر با مردم کشور های دیگباید 

د که عضو به گونه ای رفتار کن
حقوق ایشان کنار از مردم 

.خودشان نباشدکشور 

ز اگر یک متقاضی در یکی ا
ی کشور های عضو دارایی فکر
12خود را ثبت کرده باشد تا 

ماه دیگر در سایر کشور های
.عضو اولویت ثبت دارد





نقاط ضعف مسیر معاهده پاریس 

ماه12تعیین استراتژی ثبت اختراع در مدت کوتاه •

ماه12تهیه چندین درخواست با زبان ها و قالب های مختلف در مدت کوتاه •

ماه12تامین هزینه های باالی ثبت اختراع در مدت کوتاه •

عدم اطالع از قابلیت و شانس برای دریافت پتنت•



عضویت / 1967: تاسیس /  استکهلمکنوانسیون (/ WIPO)جهانی مالکیت فکری سازمان •

1380: ایران 

عدم عضویت ایران/ 1994: تاسیس / معاهده مراکش ( / WTO)سازمان جهانی تجارت•





درخواست ثبت 
اختراع

150در بیش از 
کشور به صورت 

همزمان

با ثبت تنها یک 
درخواست بین 

المللی

چیست؟(PCT)معاهده همکاری ثبت اختراع







یثبت اختراع خارجهای کانون پتنت ایران در حمایت 

)مخترعملیون تومان سهم هفت )حمایت نود درصدی •

جستجوی نوآوری•

نگارش درفت توسط تیم ایرانی•

و پروویژنال آمریکا به صورت رایگانPCTثبت تقاضانامه •



تشکر از بذل توجه شما


