
نحوه تکمیل اظهارنامه اختراعات داخلی -راهنمای مخترعین    

 اظهارنامه ثبت اختراع 

 بخشهای اصلی متن اختراع ایران

 عنوان اختراع:-1

بايد كوتاه و جامع بوده به نحوي كه بيانگر اصل موضوع ابداع شـده باشـد به طوري كه تکنيک و ماهيت كار شما را به طور   عنوان 

 كلمه باشد. 10تا  3و... نبوده و ترجيحاً بين « نو« »جديد«»بهتر»صريح معرفی ميکند و مشتمل بر كلماتی مثل 

 :خالصه اختراع -2

درخصوص نحوه تنظيم خالصه  1386قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب آئين نامه اجرايی  13ماده 

 بيان كليتی از طرح مسئله و فرآيندهاي انجام گرفته براي خلق اثر خواهد بود: اختراع مقرر می دارد

راي تعيين حدود ادعا باشد. در خالصه خالصه توصيف فقط براي بيان اطالعـات اختـراع بـه كـار مـيرود و نميتواند مبناي تفسير ب

 اختراع نکات زير بايد در نظر گرفته شود:

مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا  -2كلمه باشد؛  200تا  70با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر  -1 

شتمل بر فرمولهاي شيميايی يا معادالت رياضی باشد تا در صورت لزوم م -3كاربردهاي اصـلی اختـراع را اجمـاالً روشـن نمايد؛ 

در صورتی كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشـته  -4بر اساس آنهـا ويژگـيهـاي اختراع به بهترين شکل بيان شود؛ 

عدم  -5پرانتز ذكر گردد؛ باشـد، پـس از توضـيح خالصـه هـر قسمت بايد نشانههاي ارجاع دهنده به هر يک از نقشهها در داخل 

بيان ارزش و مزاياي اختراع پيش زمينه اختراع: شرح وضعيت دانش پيشين و سابقه پيشرفتهايی كه در رابطه با اختراع ادعايی وجود 

عات دارد، به نحوي كه براي درك و بررسی جديد بـودن اختـراع كفايـت كنـد. مزايـا و محاسـن اختراع ادعايی جديد نسبت به اخترا

 پيشين بايد به صورت واضح و دقيق بيان گـردد، بـه نحـوي كـه ويژگی جديد بودن اختراع و تأثير فنی آن را روشن سازد

  

 :شرح و توصیف اختراع-3

در اين بخش بايد اثر خلق شده به طور كامل چه از نظر علمی )بيان علمی مسئله( و چه از نظر خلق اختراع شرح داده شود. ذكر 

كـاربرد صـنعتی اختـراع و همچنـين هدف اختراع ضروري است. در صورتی كه هدف از اختراع حل يک مشکل فنی است، صـريح 

الزم اسـت ارائـه راه حل براي مشکل فنی موجود همراه با شرح دقيق و كافی و يکپارچه اختراع داده شود. توضيح اشکال، نقشه 



شد كه يـک متخصـص در آن زمينـه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاء آن را ها، نمودارها در صورت وجود بايد به نحوي با

دريابد. ارجاع به شماره هايی كه براي بيان ويژگيهـاي اختـراع در نقشه آمده است الزامی است. هدف از تهيه اين شکلها، جدولها و 

فهم باشد. همچنين ارائه پيشنهاد براي بهبود و تکميل  نمودارها اين است كـه شـرح فنـی اختراع يا توصيف اختراع بيشتر قابل

اختـراع در آينـده و نتيجـه گيـري بـه لحـاظ بيـان تـأثير اقتصادي اختراع در جوامع مختلف مفيد خواهد بود مثالها: مثالهاي كمی 

 و كيفی از اختراع يا نتايج استفاده از اين اختراع در يک فرآيند شرح داده شود

  

درخصوص نحوه تنظيم توصيف  1386آئين نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  10ماده 

 :اختراع مقرر می دارد ؛توصيف اختراع بايد صريح و همراه با جزئيات كامل و مشتمل بر نکات زير باشد

 .نوآورانه را داشته باشد عنوان اختراع باید به گونه ای مطرح شود که نکته نو آورانه و فن -الف

در پياده سازي و تنظيم توصيف كه بايد كوتاه و جامع بوده به نحوي كه بيانگر اصل موضوع ابداع شـده باشـد به طوري كه تکنيک 

كلمه  10تا  3و... نبوده و ترجيحاً بين « نو« »جديد«»بهتر»و ماهيت كار شما را به طور صريح معرفی ميکند و مشتمل بر كلماتی مثل 

 باشد..همچنين می بايست عنوان التين اختراع در اين قسمت نيز ذكر گردد

 (FIELD OF THE INVENTION یا  BACKGROUND OF ARTزمینه فنی اختراع مربوط یا ) -ب

علم مانند اختراعات اعم از اينکه مربوط به فرآيند يا فرآورده باشد نوآوري تکنيکی و زمينه فنی آن ممکن است يکی از شاخه هاي 

مکانيک، الکترونيک ،شيمی، متالوژي، برق، سالحها، فيزيک، بيوتکنولوژي، مواد زيستی، شيمی آلی، فناوري اطالعات كشاورزي و 

 .... باشند كه مخترع بايد درابتدا زمينه فنی اختراع مربوط را بيان نمايدو بايد گوياي شاخهاي از علم باشد كه اثر در آن شـکوفا شـده

 .ـا در جستجوي سوابق اختراع ادعايی مورد استفاده قرار گيرداسـت ت

  

 :مشکل فنی و بیان اهداف اختراع -ج

بطوركلی اختراع به معنی ارائه راه حل نوآورانه براي حل يک مشکل فنی در صنعت است كه در قالب فرآيند يا فرآورده متجلی می 

تفکر و تدبر به يک مشکل فنی در رشته اي از صنعت پی برده و براي حل  شود و متقاضی در وهله اول بايد بيان نمايد كه پس از

آن مشکل فنی راه حل نوآورانه اي ارائه نموده تا به ذهن مخاطب و كارشناس بررسی كننده اختراع اين موضوع كليد بخورد كه 

شود فلذا متقاضی بايد ابتدا  اختراع محقق شده است و موضوع ادعايی درصورت تحقق ساير شرايط می تواند اختراع محسوب

 .مشکل فنی موجود در صنعت و اهداف خود از اختراع موردنظر را بيان كند تا قابليت اختراعی بودن موضوع محقق شود

  



 : شرح وضعیت دانش فنی پیشین -د

استفاده نموده و  بطوركلی مخترع شخصی است كه از دانشهاي مختلفی كه در جامعه وارد حوزه قلمرو عمومی مالکيت شده است

با اين دانش پايه زمينه ايجاد و خلق اختراعات و فناوريهاي نو را فراهم می آورد بدين ترتيب متقاضی بايد دانش فنی پيشين و سابقه 

پيشرفت هايی كه در رابطه با اختراع ادعايی وجود دارد را بيان نمايد به نحوي كه براي درك و جديد بودن اختراع كفايت كند 

اضح است كه بيان عملکردهاي مختلف دانش فنی پيشين و ارزيابی و سنجش آن می تواند به نوعی مبين و روشنگر دانش گذشته پرو

باشد و با بررسی دانش موجود به نوآور بودن اختراع پی برد و بطوركلی بيان دانش فنی پيشين براي احراز گام ابتکاري الزامی است 

اطالعات عمومی و اسناد مکتوب و غيرمکتوب به زبانهاي مختلف می تواند باشد .متقاضی براي و گستره دانش فنی پيشين شامل 

دستيابی به دانش پيشين می تواند در سايت هاي مربوطه جستجو نموده و يا در سايت روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ايران )لينک 

تکنيک خود در اختراعات ثبت شده و همچنين براي سابقه  راهنماي جستجو در صفحه اول سايت موجود می باشد( به سابقه يابی

 يابی در سطح بين المللی الزم است تکنيک كاري يا كلمات كليدي در خصوص ادعاي خود را به انگليسی در

http://www.google.com/patents  جستجو كرده و سوابق ثبتی در سطح بين المللی را پيدا كرده و بررسی هاي به عمل

 در اين قسمت ذكر نمائيدآمده را 

  

 :ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع -ه

در توصيف اختراع مخترع بايد به طور روشن و گويا دانش موجود خود را افشا نمايد و به گونه اي دانش موجود خود را تشريح 

ابتکار خاصی، قادر باشد با بازخوانی شرح موجود اختراع مورد نظر را بسازد و اين كند كه هركس داراي مهارت فنی عادي، بدون 

به طور ( ENABLING) شرح اختراع بايد دقيق و كافی و بطور يکپارچه بيان شود تا افشا كافی و مؤثر و شرط ساخت اختراع

 .ور مؤثروكافی تشريح و توصيف شودكامل محقق شود وبيان دانش موجود وارايه راه حل براي مشکل فنی موجود بايد بط

  

 :توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها درصورت وجود -و

به نحوي كه يک متخصص در آن زمينه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاي آن را دريابد ارجاع به شماره هايی كه براي بيان 

 .ويژگی هاي اختراع در نقشه آمده است الزامی است

ختراع درصورتيکه، اشکال يا نقشه يا نمودارهايی الزم باشد متقاضی بايد آنرا بنحوي كه يک متخصص در آن زمينه براي درك بهتر ا

قادر باشد آنرا دريابد ترسيم و تنظيم نمايد و تعبيه اين بند نيز به نوعی در راستاي افشاي كامل و مؤثر اختراع است. الزم به ذكر 

ارائه  Image يا word يا pdf رم افزار هاي مربوطه ترسيم شوند و فايل آن ها به صورتاست نقشه ها و نمودار بايد توسط ن

 .ارائه گردد PCB و يا Protel گردد. به عنوان مثال نقشه هاي مدار با نرم افزار



ي اگر موضوع مورد ادعاي اختراع دستگاه يا يک وسيله باشد نقشه می بايست جزئيات فنی آن را به صورت خالصه و بصر

 می توانيد از نرم افزار هاي نقشه كشی صنعتی همانند دهد spss يا 3DMaxو  AutoCADاستفاده نمايد    نمايش

اگر موضوع مورد ادعاي اختراع يک فرآيند يا الگوريتم صنعتی باشد مراحل فرآيند را به صورت بلوك دياگرام به عنوان نقشه ارائه 

اختراع سنتز شيميايی باشد فرموالسيون )تركيبات با ذكر نسبت مواد تركيبی( را به عنوان دهيد و همچنين اگر موضوع مورد ادعاي 

 .نقشه ارائه دهيد

 بیان واضح و دقیق مزایای اختراع؛ -ز

از مقايسه دانش فنی و راه حلهاي پيشين براي حل مشکل فنی با دانش و راه حلهاي ابداعی موجود مزاياي اختراع قابل استخراج و 

اهد بود و بيان مزاياي اختراع و تشريح آن سرمايه گذاران و توليدكنندگان و صنعتگران را فرصت خواهد داد تا تکنولوژي فهم خو

 .مورد ادعا را ارزيابی نموده، و درصد توفيق آن در بازار كسب و كار را بيشتر درك نمايند

  

 توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع؛ -ح

از قوانين ملی كشورها عالوه بر بيان و توصيف كامل اختراع براي افشاي مؤثر اختراع متقاضی بايد بهترين روش اجرايی  در برخی

اختراع را نيز توصيف نمايد و در آئين نامه به جاي بهترين روش اجرايی عبارت حداقل يک روش اجرايی براي بکارگيري اختراع 

 .ضيح دهدبکار رفته است كه متقاضی بايدآنراتو

 ذكر صريح كاربرد صنعتی اختراع درصورتيکه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد؛ -ت

كاربرد يا كاربردهاي صنعتی اختراع درصورتيکه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد بايد ذكر شود و درصورت عدم ذكر صريح 

اختراع می تواند زمينه استفاده يا سوءاستفاده از اين حق رادرآينده كاربرد صنعتی در اين قسمت و عدم كفايت و گويا بودن اين امر در 

 .براي افرادسودجو و رقبا فراهم آورد

  

 :ادعاهای اختراع-4 

درخصوص نحوه تنظيم ادعانامه  1386آئين نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  11ماده 

 :اختراع مقرر می دارد



اختراع بايد عناصر اختراعی را كه حمايت از آن درخواست شده است؛ در چارچوب مشخصه هاي فنی تعيين نمايد. هر  ادعاي 

اختراع ميتواند مشتمل بر يک يا چنـد ادعـا باشـد. ادعـا ممکن است ناظر بر فرآورده، فرآيند، فرآيند دستيابی به يک فـرآورده و يـا 

باشد، مشروط بر اينکه راجع به يک مفهوم اختراعی باشد. ادعاها بايد صريح و روشن بوده و داراي تركيبـی از فرآينـد و فـرآورده 

از اطالعات  -2معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهيت اختراع و شماره گذاري ترتيبی آنها در صورت تعدد؛  -1شرايط زير باشند: 

ويژگيهاي فنی قابل حمايت را با  -3مل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛ افشا شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كا

جز در موارد غير قابل اجتناب، از ارجاع به نقشه ها يا توصيف امتناع گردد و تا حـد ممکـن  -4استفاده از جمالت مثبت بيان نمايد؛ 

خودداري شود. « طـور كـه در نقشـه هـا نشـان داده شـده همان »همان طور كه در توصيف آمد يا »از بـه كـار بردن عباراتی مانند 

ننده در صورتی كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا شماره صفحه نقشـه و عالمت مشخص ك -5

 آن در داخل پرانتز ذكر گردد. 

.سيستمها و دستگاهها ميباشد .در مورد اول كه اغلب به صورت فرايندهاي 2  . روش و فرآيندها و1اختراع معموال به دو صورت

كه به توليد يک محصول منجر ميشود مراحل فرايندهاي آزمايشگاهی )از ماده اوليه تا توليد   شيميايی و سنتز هاي آزمايشگاهی

كه از اجزاي مکانيکی يا الکترونيکی تشکيل  محصول( با ذكر تک تک مراحل بيان شود و در مورد دوم كه سيستمها يا دستگاه هايی

شده است اجزاي ساخت سپس تکنيک اصلی به كاررفته در ساخت سيستم مخصوصا تکنيک قطعه جديد آن قسمت در چهارچوب 

 .مشخصه فنی با جمالت قابل اثبات بيان شود در ادعانامه از ذكر قابليت ها ومزايا در ادعانامه جدا خودداري فرماييد

  

 :قشه یا نقشه ها در صورت لزومن -5

درخصوص نحوه تنظيم نقشه  1386آئين نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  15ماده 

، با خطوط پر A4 در يک روي صفحه كاغذ در قطع -1اختراع مقرر می دارد:در ترسيم نقشه ها بايـد نکـات زير رعايت شوند: 

مشکی و غير رنگی كشيده شـده و ترجيحاً در رسم آنها از ابزارهاي فنی نقشه كشی يا نرم افزار مناسب استفاده رنگ و يکدست 

وضوح و شفافيت  -2سانتيمتر باشد؛  1و از پايين  2/5، از راست 1/5، از چپ 2/5شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از باال 

تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يکسان باشد،  -3وير برداري آن ميسر شود؛ نقشهها به نحوي باشد كه امکان تصوير يا تص

تا حد امکان به صورت عمودي  -4مگر آنکه براي فهـم اختـراع برجسـته نمـودن بخش خاصی از نقشه يا نمودار ضروري باشد؛ 

هيچ توضيحی نبايد روي نقشه ها  -6انا باشند؛ اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذكر شده و خو -5در صفحه قرار گيرد؛ 

وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛ چنانچه كار شما يک فرآيند ميباشد بلوك دياگرام كار خود را ترسيم نماييد. 

 .ارسال نماييد pdf و يا Image توجه داشته باشيد فايل نهايی را به صورت

ک فرآيند يا الگوريتم صنعتی باشد مراحل فرآيند را به صورت بلوك دياگرام به عنوان نقشه ارائه اگر موضوع مورد ادعاي اختراع ي

دهيد و همچنين اگر موضوع مورد ادعاي اختراع سنتز شيميايی باشد فرموالسيون )تركيبات با ذكر نسبت مواد تركيبی( را به عنوان 

 .نقشه ارائه دهيد



  

 :توجه

فونت فارسی مورد استفاده در نگارش متن و عناوين شرح توصيف نازنين، اندازه متن شـرح و   نوع و اندازه فونت نگارش: 

انتخاب شود. فونـت انگليسـی مـورد استفاده در ( Bold) 16 ، اندازه عناوين شرح و توصيف(Regular) معمولی 14توصـيف 

، اندازه (Regular) معمولی 12و توصـيف ، اندازه متن شـرح Times New Roman نگارش متن و عناوين شرح و توصيف

 Line (Line Spacing 1.5انتخاب شود. فاصله بين خطوط متن شرح و توصيف )( Bold) 14 عناوين شرح و توصيف

 .سانتيمتر باشد 2و در پايين و سمت چپ  3انتخاب شود. حاشيه صفحات متن بايـد در بـاال و سـمت راست 

  

نوي ايرانبا اقتباس از سايت مالکيت مع  

 

 هزينه داوري: 

 ريال. 4500000ريال بابت داوري اخذ می شود و براي اشخاص حقوقی  3000000براي اشخاص حقيقی 

كه افراد خارج از دانشگاه نام  براي اعضاي هيئت علمی، دانشجويان و كاركنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان داوري رايگان انجام می شود و در صورتی

 درصد تخفيف خواهند شد. 25دانشگاه علوم پزشکی لرستان يا يکی از مراكز وابسته به دانشگاه را در قسمت مالکين اختراع ذكر نمايند مشمول 


