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امیرحسین برنایی
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2

امیرحسین برنایی

üدکتراي مهندسی شیمی

ü 1389مدیر عامل شرکت ایده سازان عصر آفتاب

ایده سازان عصر آفتاب

:ه هايمعاونت علمی کشور و شرکتهاي مختلف صنعتی و دانش بنیان در حوزکارگزار

üخدمات ثبت اختراع در کشور امریکا

ü خدمات ثبت اختراع از طریقPCT

ü خدماتNovelty Check Report

ü خدمات تحلیل پتنت
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NOT SO OBVIOUS: An Introduction to Patent Law and Strategy

BY: Jeffrey Schox

https://welc.wipo.int/

WIPO eLearning Center
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اصطالحی جامع در خصوص حقوق ) Intellectual Property)IPمالکیت فکري یا 
نري ، تولیدات ه)بیشتر در حوزه تجارت(اطالعات سري ، اختراعاتقانونی مربوط به 

.استبرندو 

اختراعات
عالئم و نشانهاي 

نشانهاي جغرافیایی

عالئم و نشانهاي 
تجاري، عالئم 

نشانهاي جغرافیایی

حقوق نشر و کپی 
رایت و حقوق مرتبط

قوانین حفاظت از راز 
تجاري

IP
بل تبدیل یک دارایی معنوي و غیر قابل تبدیل یک دارایی معنوي و غیر قا
اندازه گیري به دارایی مشابه به 

دارایهاي مادي

6

:به طور کلی در جهان اشکال مالکیت فکري به اشکال زیر وجود دارد�

Trade Markعالئم تجاري یا -5
Trade Dressلباس تجاري یا -6
عالئم و نشان جغرافیایی -7
)Copyright(حق نشر یا کپی رایت -8
Trade Secretیا راز تجاري-9
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vزتمیدیگرانخدماتومحصوالتازرامجموعهیکخدماتومحصوالتکهاستنشانییاعالمتتجاري،عالمت

.می دهد

vبویکحتییاورنگیکصدا،یکشعار،یکحرف،یکشماره،یکلوگو،یککلمه،یکمی تواندتجاريعالمت

.می کندمشخصراخدماتیکیاکاالیککنندهفراهممجموعهکهباشد

vشودمحافظتخدمتیاومحصولنامازتاکردثبتبایدراتجاريعالمت.

vنباشدفریبندهوبودهمتمایزبایدتجاريعالمت.

Trademark
عالمت تجاري

8

vمتمایزتجاريعالمت:

Apple for a company that produces computers.

Apple for a company that produces apples.

ü
û

vفریبندهتجاريعالمت:

Natural Leathers for a company that produces artificial leathers. û
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Geographical Indications

vاستگرفتهسرچشمهآنازخدمتیاومحصولیککهخاصیمحلیاومنطقهکشور،کردنمشخص.

Made in Japan.

vتاسآنتولیدمحلانسانیوطبیعیویژگی هايازناشیکهخدمتیاومحصولبرترخواصکردنمشخص.

Roquefort Cheese, Cuban Tobacco

10

v
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چرا جامعه به پتنت نیاز دارد؟
ارائه اطالعات

به جامعه

تحقیقات 
بیشتر 

توسعه 
فناوري

پیشرفت 
جامعه بشري

تولد فناوري

لم انگیزه براي تولید ع
و فناوري بیشتر

ب تضمین کس
در آمد و سود 

مشروع

خلق یک 
فناوري 

13

چرا جامعه به پتنت نیاز دارد؟
افشاي دستاوردهاي خود به جامعه

تضمین حقوق مخترع در 
بازه زمان مشخص

راه حل نظام ثبت اختراع

دي تئوري انگیزه اقتصا
تئوري قرارداد

ند در تئوري قرارداد مخترعین قبول می کنند که اختراع خود را براي جامعه افشا نمای
قبول می) شامل سازمان هاي دولتی(و در ازاي آن جامعه نیز ) در قالب ثبت اختراع(

حقوق اعطا شده در چهارچوب ادعانامه اختراع و (کند که حقوق انحصاري اختراع 
14.را به مخترعین اعطا کند) نه فراتر از آن
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ی و یا ترکیب شیمیای(هر فرآیند، ماشین، محصول یا ترکیبی از مواد 

:می تواند موضوع یک اختراع باشد که) فیزیکی

این ابتکار باید سودمند باشد،) 1

ابتکار باید جدید و نو باشد و ) 2

ه از این ابتکار باید از گام هاي ابتکاري برخوردار باشد به طوري ک) 3

نظر فردي که در آن حوزه خاص داراي مهارت عادي است، نتیجه این 

.ابتکار بدیهی نباشد
15

16
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از ساخت، استفاده و فروش یک محدود کردن دیگران واگذاري حق 

به ) سال20نهایتا تا (اختراع مشخص در یک محدوده زمانی مشخص 

.صاحب اختراع

17

هامثال

داراينفتتصفیهفرآیند«عنوانبا2600931شمارهبهپتنت:فرآیند
1952لسادرکهاستخامنفتپاالیشفرآیندبهمربوط،»زیادسولفور

.استشدهتائید

عنوانبارایتبرادراناختراعبهمربوط821393شمارهبهپتنت:ماشین
.رسیدتائیدبه1906سالدرکهاست»پروازتواناییباماشینی«

وحملوسیلهبراي2003سالدر6651766شمارهبهپتنت:ماشین
ثبتاستفروشحالدرSegwayتجارينامبااکنونکهشخصینقل

.استگردیده

18
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مثال ها

ال اختراع بند چسبی که توسط مخترعی به نام مسترال در س: محصول
.ثبت شده است2717437در قالب پتنت شماره 1955

که توسط شرکت جنرال میل براي 4289794پتنت به شماره : محصول
محصول آن به نام (تائید شده است 1981آبنبات گازدار که در سال 

).در حال فروش استPop Rocksتجاري 

1900که توسط هافمن در سال 644077پتنت شماره : ترکیت مواد
ي آسپیرین براي اسید استیل  سالیسیلیک ثبت شده است که با نام تجار

.به فرش می رسد

که صاحب آن دانشگاه هاروارد 4736866پتنت به شماره : ترکیب مواد
).موش هاروارد(است و با موضوع پستاندار غیر انسان ترایخته 

19

20

ü میالدي باز 16تاریخچه شکل گیري قوانین و ادارات مالکیت فکري به قرن
.میگردد

ü هر چند که اولین اداره ثبت -)میالدي1790تاسیس (اداره ثبت اختراعات آمریکا
.و الگوي بسیاري از کشورها شدپیشتازاناختراع جهان نبود ولی یکی از 

ü ر در خصوص راههاي حفاظت از اختراعات دالمللیشکل گیري یک پیمان بین
.در پاریس سر آغاز یک تحول جهان در حوزه حفاظت از اختراعات بود1883سال 
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q کیت در برگیرنده اصول اساسی حفاظت از حقوق مالکنوانسیون پاریس
ي بعدالمللیبین معاهداتفکري بود که هنوز هم معتبر است و تمام 

. مبتنی بر این اصول هستند

q ،ی و جغرافیاینشان هايمعاهده پاریس شامل ثبت اختراع، عالئم تجاري

، عضویت 1959عضویت ایران. (می باشدغیر منصفانه رقابت جلوگیري از 

)1377اصالحیهدر 

q پاریسمعاهدهمقررات ماهوي:
ü اصل رفتار ملی(بومی رفتار ملی با اشخاص غیر(

ü حق تقدم(معلوم حق تقدم براي ثبت در سایر کشورهاي عضو براي مدتی(

ü قوانین،چارچوب مشترك براي وضع

22

می کند،فراهمخودبومیاشخاصبرايکهراحفاظتیهمانکهاستموظفپاریسمعاهدهعضوکشورهر
.کندفراهمنیزعضوکشورهايسایراشخاصبراي

تسلیمراخودثبتاولیهتقاضانامهعضوکشورهايازیکیدرشخصیاگرتجاري،عالئمواختراعثبتبراي
دراولیه،تقاضانامهاساسبربتواند)تجاريعالئمبرايماه6واختراعثبتبرايماه12(معلوممدتبهکرد،
تاریخنهمابعديتقاضانامه هاياینهمهبرايوکندتسلیمرابعديتقاضانامه هاينیز،عضوکشورهايسایر

.شودگرفتهنظردراولیهتقاضانامهتسلیم

95/7/1 96/7/195/10/13 96/2/17 96/5/29
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vآنمرزهايدرهمقوانینایناعمالواستمختارفکريمالکیتبهمربوطقوانینتنظیمدرکشوريهر

.می شودانجامکشورآنقوانینمبنايبروکشور

vینادرشدهتعیینچارچوب هايمبنايبرراخودفکريمالکیتقوانین،پاریسمعاهدهعضوکشورهاي

.می کنندتنظیممعاهده

vمثال:

oتنتپاعطاي.هستندمستقلهمازمختلفکشورهايدرواحداختراعیکبرايشدهثبتپتنت هاي

.نمی کندپتنتاعطايبهملزمراکشورهامابقیعضو،کشوریکدر

oفرديتوسطموجود،عالئمترجمهیاومشابهتجاريعالئمثبتازتاهستندموظفعضوکشورهاي

.کنندجلوگیريخودکشوردرعالمتاصلیصاحبازغیربه

24

تصویب شده است ولی قانونی IPاگرچه تقریبا در هر کشوري در جهان قوانین •
.جهانی یا مثال چیزي به عنوان پتنت جهانی وجود ندارد

شور داخلی بوده و به جز چند استثنا، این قوانین فراتر از مرزهاي یک کIPقوانین •
.شودیا منطقه گسترده نمی
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ü  داره به صورت مجزا و بر اساس قوانین سرزمینی ا) منطقه(سیستم ثبت اختراع در هر کشور

.می شود

üهر پتنت تنها در مرزهاي آن سرزمین یا نهایتا در منطقه ثبت شده اعتبار دارد.

üفاوت سیستم ثبت اختراع کشورهاي مختلف از نظر قوانین شباهتهایی دارد اما از نظر اجرا مت

. است

üتنت این غلط مصطلح به معنی ثبت خارجی پ. مفهومی به نام پتنت بین المللی وجود ندارد

.است

ü سازمان جهانی مالکیت فکري یاWIPO که زیر نظر سازمان ملل فعالیت دارد با اهداف زیر

:تشکیل شده است

توسعه فرهنگ مالکیت فکري در جهان•

)مانند طبقه بندي پتنت(نقش هماهنگ کننده در بعضی از روند هاي ثبت اختراع •

)PCTسیستم (وظیفه تسهیل ثبت اختراع مخترعین یک کشور در سایر کشور هاي •
25

.ي استسیستم ثبت اختراع بستري براي تجاري سازي یک ایده و یا فناور•

لید هدف ثبت اختراع حفاظت از دستاورد فکري در مسیر تجاري سازي، تو•
.محصول و فروش آن است

رف هدف از ثبت یک دانش در قالب پتنت چیزي فراتر از توسعه علمی ص•
.است

.گرددپتنت شاخص فناوري محسوب می•

26

در یک کالم  پتنت ابزاري تجاري است نه ابزار علمی
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28

شرایط احراز پتنت

):formal conditions(شرایط رسمی 

الزاماتی در زمینه آماده سازي تقاضانامه ثبت اختراع

):substantive(شرایط ماهوي 

ویژگیهاي خود اختراع
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q» موضوع مناسبالزام «)proper subject matter requirement(

ان به عنوقوانین ثبت اختراع اختراع باید جزء موضوعاتی باشد که در موضوع §
.استذکر شده موضوعات قابل پتنت 

ابق آن که به عنوان موضوعات قابل پتنت در نظر گرفته می شود و مطموضوعاتی §
ین معاهدات بیا قوانین ملی موضوعاتی که از پتنت شدن استثنا می شوند به 

.داردبستگی الملی

ر، باید بررسی اینکه آیا اختراعی داراي موضوع قابل پتنت شدن هست یا خیجهت §
فاتر یا در این دمواردي که در گذشته مورد نظر و نیز قوانین ثبت اختراع کشور به 
بر سر آنها بحث صورت گرفته است مراجعه کرددادگاهدر 

30
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: اداره ثبت اختراع کانادا: اداره ثبت اختراع کانادا
ü ل فروشفرایندي که منجر به چیزي ملموس یا قابیا یک ایده تجسم فیزیکی تنها ،

.پتنت می شود
ü نیستندبنابراین قضایاي ریاضی و برنامه هاي کامپیوتري قابل پتنت.

:معاهده ثبت اختراع اروپا:معاهده ثبت اختراع اروپا
که اختراع و موضوعات قابل پتنت را بیان نمی کند بلکه لیستی از موضوعاتیمستقیما 

:استدر نتیجه قابل پتنت نیستند فراهم کرده 
üنظریه هاي علمی و روش هاي ریاضیکشفیات ،
üآثار هنري
üکار انجام ، قواعد و روش هاي اجراي فعالیت هاي ذهنی، انجام بازي ها طرحها

تجاري و برنامه هاي کامپیوتري
ü اطالعات ارائه

32

:اداره ثبت اختراع آمریکا

ü» 35(» آنهابهبود و اصالح ... ترکیب مواد و یا ... فرایند، دستگاه، محصول، ... هرگونه

U.S.C. 101(

ü شامل اختراعات همگی به صورت عمومی ترکیب ماده و محصول، دستگاهگروه هاي

.هستند و به همین دلیل یک گروه درنظر گرفته میشوندملموس 

ü ،انون و در ق) مثالً یک سري گام و عملیات(است اختراعات ناملموس شامل گروه فرایند

.می شوددیگر در نظر گرفته گروه هاي پتنت جدا از 
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:قانون  :U.S.C. 101 35قانون 
راع مفید و جدیدي اختماده  هر کس که هر فرایند، وسیله، محصول و یا ترکیب «§

طبق شرایط و الزامات می تواند را با روشی جدید بهبود دهد، آن ها و یا کند 
».مربوطه براي اختراع خود، پتنت دریافت کند

یز جزء طبق تعریف گسترده هر محصول یا ترکیب مواد میکروارگانسیم هاي زنده ن§
.این دسته محسوب شدند

:101قانون محدودیت هاي  :101قانون محدودیت هاي §
ندارنددن قابلیت پتنت شانتزاعی ایده هاي و فیزیکی پدیده هاي ، طبیعتقوانین §
ü ماده معدنی جدید کردن یک پیدا
ü موضوعات قابل پتنت شدن نیستندمی شود گیاهی که در طبیعت پیدا  .
ü 2قانون معروف خود نمی توانست هم انیشتنE=mC را ثبت کند؛
ü را پتنت کندجاذبهنمی توانست هم نیوتن

34

)1386(ایران ماده چهار قانون  )1386(ایران ماده چهار قانون 
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35

q صنعتیسودمندي یا الزام کاربردپذیري الزام
الزمرایطشازیکیصنعتیکاربردپذیريالزامکشورها،برخیاختراعثبتقوانیندر

کهودشمیپتنتاختراعیتنهاآناساسبرکهباشدمیاختراعشدنپتنتبراي
یااختهستواندمیصنعتی،یکدرکهاختراعییعنیباشدصنعتیکاربردمستعد
.شوداستفاده

.ودشاینجا صنعت مفهوم گسترده اي دارد بطوریکه مثال شامل کشاورزي هم می در 

üجهتروشیارائهباشدنمیصنعتیکاربردمستعدکهاختراعیازمثالیک
روشEPCمعاهده.داردانسانبرايشخصیکاربردکهباشدمیبارداريازجلوگیري

کاربتشخیصهايروشومعالجهیاجراحیبوسیلهحیوانیاانسانبدندرمانهاي
اینرازی.کندمیاستثناءپتنتقابلموضوعاتازراحیوانیاانسانبدندررفته
.شودنمیگرفتهنظردرصنعتیکاربردمستعدهاروش

36

.بکار می رودمفید بودن یا سودمند بودن با عنوان آمریکادر §

ان آن را در حقیقت اختراعی مفید است که داراي فایده قابل تشخیص باشد و بتو§
.استفاده کرد

ال در ح، اما میشدمانع بزرگی محسوب براي برخی اختراعات در گذشته این الزام §
و اکثر شود میبراي بسیاري از اختراعات محسوب حاضر نسبتاً مانع راحتی

.  اختراعات معموال این الزام را دارا می باشند

ثال در به طور مقابل پتنت نیست که به رفاه جامعه آسیب می رساند اختراعاتی §
ثال م(دفتر ثبت اختراع آمریکا این مسئله که اختراعات داراي اهداف غیراخالقی 

.یا فریبکارانه هستند دیگر بررسی نمی شود) دستگاه هاي قمار
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q الزام نوآوري)novelty(

ل از تاریخ قبل از تاریخ ثبت تقاضانامه پتنت یا قببراي عموم قبالاگر اختراعی §
ت و در نتیجه قابل پتنجدید نیست شناخته شده باشد حق تقدم ادعا شده، 

.)حتی اگر توسط مخترع افشا شده باشد. (بودنخواهد 
. باشدمی )prior art(فلسفه این الزام جلوگیري از پتنت کردن دانش قبلی §

37

Case Law

.یک روش جدید براي اکتشاف نفت اختراع کرده استمدعی شد 1936در سال Rosaireشرکت §
§National Lead را می دانسته و، همان روش یک طرف سومبه مخالفت با آن برخاست و ادعا کرد که

ه می بدون هیچ تالش عمدي براي پنهان نگه داشتن آن، بطور گسترده در همان زمینه ها از آن استفاد
.  کرده است

شده یا هر چند بوسیله او پتنت ن(دادگاه راي داد که اختراعی که بوسیله طرف سوم استفاده می شده §
U.S.C 35تحت ) منتشر نشده §102aنوآوري ندارد

q الزام نوآوري)novelty(

ü مهلت ارفاقی)grace period(

ده برخی کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن یک مهلت شش تا دوازدر 

در نظر گرفته شده است )grace period(ماهه براي مختراعان به عنوان  مهلت ارفاقی 

ا شود حقوق تا در صورتی که نتایج تحقیقات ایشان قبل از تاریخ ثبت تقاضانامه افش

این افشا زمانی بدون اشکال است که ظرف مدت شش. مخترعان دچار مخاطره نشود

ارت دیگر به عب. یا دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضانامه پتنت صورت گرفته باشد

.مهلت ارفاقی از زمان افشا یا انتشار اختراع شروع می شود

38
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q آیا ایده زیر الزام نوآوري)novelty (را دارا است؟

39

40

q ابتکاريغیربدیهی بودن یا الزام گام الزام

باید داراي   اساس این الزام، براي اینکه اختراعی قابلیت پتنت شدن داشته باشدبر §
. بدیهی نباشدباشد یعنی ابتکار کافی 

بکار می رود در حالیکه اصطالح اروپاعمدتا در » گام ابتکاري«اصطالح §
رودبکار می ایاالت متحده عمدتا در قانون ثبت اختراع » غیربدیهی بودن«

.  استنی نسبتاً ذهنبودن الزام بدیهی است در حالی که الزام نوآوري نسبتاً عینی §
رح دادخواهی که در ارتباط با پتنت مطپرونده هاي به همین دلیل، تعداد کمی از 

پرونده هايو تقریباً همه دارند می شود مستقیمًا به مسئله نوآوري مشکل 
.دادخواهی پتنت مربوط به مسئله بدیهی بودن است
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41

q ابتکاريغیربدیهی بودن یا الزام گام الزام
که این استمنظور از الزام غیربدیهی بودن توجه به قانون ثبت اختراع آمریکا، با 

فردي که در آن زمینه مهارت عادي براي می شود در زمانی که ساخته اختراع 
)Ordinary Skill( بدیهی بنظر نرسددارد.

داشتن باشد به دلیل نصرفا ترکیب بدیهی از دانش هاي قبل صورتیکه اختراعی در 
. الزام غیربدیهی بودن رد خواهد شد

üمگراینکه مشکل یا پیچیدگی داشته
üمنجر به نتایج جدید و غیر قابل پیش بینی شده
üکاربرد جدیدي پیدا کرده
üاز طریق بهبود یا تغییر گام هاي فرآیند کاهش دادهزینه ي کلی را

q ابتکاريغیربدیهی بودن یا الزام گام الزام

:روشهاي برسی الزام غیر بدیهی بودن

ü انگیزش-پیشنهاد-آموزشآزمونهاي بررسی)Teaching-Suggestion-
Motivation Test ( یاTSM test)بیشتر ادارات ثبت(

ü عوامل گراهام تست)Graham factors) (مورد استفاده در دادگاه ها(

42
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q ابتکاريغیربدیهی بودن یا الزام گام الزام
ه استفاده می شود وبر اساس بررسی عوامل زیر کدادگاه ها تست عوامل گراهام در 

:توسط دادگاه عالی مشخص شده، تعیین می شود
دامنه و محتوي دانش قبلی -1
سطح مهارت عادي در این زمینه فنی-2
تفاوت هاي بین اختراع ادعا شده و دانش قبلی-3
شواهد عینی غیربدیهی بودن-4

:همچنین دادگاه عالی مثال هاي شواهد عینی غیربدیهی بودن را برشمرده است
موفقیت تجاري-1
وجود نیازهاي احساس شده از مدت هاي قبل و بدون جواب-2
شکست دیگران-3

43

q ابتکاريغیربدیهی بودن یا الزام گام الزام
TSMتست §

و تلقیح PVAزمینه هیدروژل از پلیمر یک سازه مهندسی بافت متشکل از :مثال§
در زمینه Ppyبا روش پلیمریزاسیون درجاي پلیمر Ppyپلیمر رساناي  شده با 

PVAژل 

:دانش قبل§
ü تلقیح شده با پلیمر و هیدروژل آلژینات ساخت سازه متشکل از زمینه : 1مقاله

به روش مشابهPpyرساناي 

ü هیدروژل ساخت سازه متشکل از زمینه :1پتنتPVA تلقیح شده با پلیمر و
مشابهبه روش PANIرساناي 

ü براي مهندسی بافت افشاء شدهکاربرد سازه هاي هیدروژل و رسانا : 2پتنت

44
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q ابتکاريغیربدیهی بودن یا الزام گام الزام

TSMتست §

.  2لیز نمونه، .1:روشی براي جداسازي مواد بیولوژیک از نمونه هاي زیستی شامل§
، 3ا، جذب ماده مورد نظر بر روي یک غشایی نانویی اصالح شده از جنس سیلیک

، جداسازي ماده بیولوژیک4شستشوي غشا و 
:دانش قبل§
ü4مرحله اصلی جداسازي شناخته شده است.
ü روفیبرهاي بیدهاي سیلیکا، میک(استفاده از غشاهایی غیر نانویی از جنس سیلیکا

.افشاء شده است) سیلیکا

45

qابتکاريگامالزامیابودنغیربدیهیالزام
TSMتست§

چرخازلمتشکوپلهرويبرحرکتقابلیتبابارحملالکتریکیدستگاه:مثال§
الکتریکیموتورومثلثیهاي

:قبلدانش§
üازفادهاستباپلهرويبرحرکتقابلیتبابارحملدستیدستگاهارائه:1مقاله

مشابههايچرخ
üپلهرويبرحرکتقابلیتبابارحملالکتریکیدستگاهارائه:1پتنت
üبارحملهايدستگاهبرايپلهرويبرحرکتقابلیتباچرخانواعارائه:2پتنت
با وي پله حرکت بر ربا قابلیت الکتریکی صندلی چرخ دار ارائه : پتنت: 2سناریوي §

چرخ هاي مشابهاستفاده از 
46
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qابتکاريگامالزامیابودنغیربدیهیالزام
TSMتست§

تغییرامکانابالکتریکیکنترلومحركسیستمباقلبکنندهکنترلابزار:مثال§
ابزارنوكزاویه

:قبلدانش§
üمشابهعملکردباامادستیکنترلباقلبکنندهکنترلابزار:1مقاله
üشابهمزاویهتغییرمیزانبادستیکنترلباقلبکنندهکنترلابزار:2مقاله
üمشابهزاویهتغییرمیزانباقلبرباتیککنندهکنترلابزار:1پتنت
üاستشدهشناختهاستفادهموردالکتریکیکنترلسیستم.

47

q ابتکاريغیربدیهی بودن یا الزام گام الزام
TSMتست §

اساس ر الکتریکی بموتورهايبیرینگسیستمی جهت تشخیص عیب در : مثال§

ري و جریان، سیگنال ولتاژ و لرزش مکانیکی و ارائه هشدارهاي تصویسیگنال 

صوتی 

:دانش قبل§
üال ولتاژ و موتور هاي الکتریکی بر اساس سیگنبیرینگتشخیص عیب در : 1پتنت

جریان
ü کانیکیالکتریکی بر اساس لرزش ممورتوهايبیرینگتشخیص عیب در : 2پتنت

48
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49

Feature 1
Feature

3
Feature

2

innovation

Prior Art 1Prior Art 2Prior Art 3

XXX

XX

50
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qآیا ایده زیر الزام غیر بدیهی بودن را دارا است؟

51

qسوال
ارو محققی جهت افزایش عملکرد یک داروي ضد سرطان و هدفمند سازي آن به بافت تومور، آن د§

او کار خود را جهت ثبت . داده استقرار xداده و در سطح حامل  لیگاند قرار Aرا در نانوحامل 
از بررسی شرایط پتنت شدن پس اداره ثبت . فرستادهUSPTOبه ) پتنت کردن(اختراع 

)patentability(به موارد زیر رسیده و بر اساس آن این اختراع را فاقد شرایط الزم جهت پتنت
.شدن تشخیص داده است

:دانش قبلموارد بدست آمده در §
ü- قرار دادن آن داروي ضد سرطان در نانوحاملA شدهآلمان افشاء یک پتنت مربوط به کشور در.
ü- نانوحاملدر چندین مقاله قرار دادن آن داروي ضد سرطان درB هدفمند کردن آن با و

.شده استگزارش zو ،x،yلیگاندهاي 
ü- اداره ثبت اختراعات، در یکتقاضانامه پتنت به ماه قبل از تسلیم 10این محقق کار خود را

.کنفرانس علمی ارائه داده است
باشد؟می تواند با توجه به موارد فوق علت رد اختراع فوق کدام گزینه §
)                        Inventive step(گام ابتگاري نداشتن -2)                           Novelty(نوآوري نداشتن -1
52تمام موارد-4مخترع                      افشایی اختراع توسط خود -3
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53

شرایط احراز پتنت

):formal conditions(شرایط رسمی 

الزاماتی در زمینه آماده سازي تقاضانامه ثبت اختراع

):substantive(شرایط ماهوي 

ویژگیهاي خود اختراع

54
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.
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59

60

üInternationally agreed Numbers for the Identification of

(bibliographic) Data Or INID Codes.
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61

INID Codes (WIPO Standard ST.9)
Internationally agreed Numbers for
the Identification of (bibliographic) Data

ادهاستفپتنتسنداطالعاتنوعتشخیصبرايکدهااین

چینی،می تواندکهپتنتزبانبهتسلطبدونحتیمی شوند،

راشدهارائهاطالعاتمی توانباشد،...وفرانسويژاپنی،

.دادتشخیص

62

INID Codes
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63

vمی شداستفادهمبهموکلیعنوان هايقبًال،

دهشبابواضح ترعناوینازاستفادهکم کماما

.است

vبهکمکیاختراع،عنوانپتنت،خواندندر

.ندارداهمیتیونمی کنداختراعدرك

اختراععنوان

vوشهرنامهمراهبهمخترعینتماماسامی

کاملآدرسگاهیوسکونتمحلکشور

.می شودذکربخشایندرمخترعین

مخترعیناسامی

vازغیرفرديیاوشرکتیکپتنتمالکاگر

قراراشارهمورداینجادرباشد،مخترعین

.می گیرد

پتنتمالک

64

پتنتشماره

vبهشدهدادهاختصاصشمارهUtility Patentsهیچ

.نداردپیشوندي

vبهمربوطشمارهDesign PatentsحرفباDشروع

.می شود

vبهمربوطشمارهPlant PatentباPPیاPltشروع

.می شود



3/13/2018

33

65

:نکته

شده،أییدتهايپتنتبهبسیارايکنندهگمراهصورتبهاختراعثبتهايتقاضانامهانتشارشکل

پتنتايهتقاضانامهشماره.استمتفاوتهمبابسیارسنددواینماهیتکهصورتیدر.استشبیه

شده،اعطاپتنتشمارهکهصورتیدرشود،میشروعانتشارسالشمارهباکهاسترقم11عموماً

.کرددقتموضوعبهبایدآنبررسیهنگامدلیلهمینبه.استرقم7معموالً

66

vدرشدهاعطاپتنتسندآندرکهتاریخی

پتنتاعطاي.استگرفتهقرارعموماختیار

رويآنازقبلیاوروزهمیندراستممکن

.باشدشدهداده

پتنتتاریخ

vدرپتنتتقاضانامهسندآندرکهتاریخی

.استگرفتهقرارعموماختیار

پتنتتقاضانامهانتشارتاریخ
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67

68

.اشدمی بپتنتبین المللیطبقه بنديبهمربوط)51(کد

vجستجو،انجامدرسهولتبرايپتنت ها،تمامی

.می شوندطبقه بندي

vبین المللیطبقه بنديازاختراعثبتاداراتاکثر

ردعملکدسته بنديمبنايآندرکهمی کننداستفاده

.می باشداختراع
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69

.می باشدمتحدهایاالتطبقه بنديبهمربوط)52(کد

vازآنجايبهونمی شوداستفادهدیگر2014دسامبراز

Cooperative Patent Classification (CPC)

یاالتامشتركطبقه بنديسیستمکهمی شوداستفاده

.استاروپاومتحده

70
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71

مرتبطمراجع

vمرتبطهکپتنتیغیروپتنتیاسنادکلیهقسمتایندر

درایاسناداین.می شوندذکرمی باشند،حاضرپتنتبا

لفایهنگامبهاینکهیاوشده اندپیدابررسیحین

.شده انداعالممخترعخودتوسطIDSفرمطیکردن،

حقوقیشرکت/کارگزار/وکیل

vمرتبطهکپتنتیغیروپتنتیاسنادکلیهقسمتایندر

درایاسناداین.می شوندذکرمی باشند،حاضرپتنتبا

لفایهنگامبهاینکهیاوشده اندپیدابررسیحین

.شده انداعالممخترعخودتوسطIDSفرمطیکردن،

72

vوشودتهیهکلمه150ازکمتردربایدمعموالًچکیده

هبنسبتگسترده تريعباراتبااختراعآندرمعموالً

.می شودبیانادعاها

vباحاضراختراعتمایزوجهبهچکیدهدروکالبرخی

.می پردازندهمقبلیدانش
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73

Representative Drawing

بهرایکشمارهتصویرکنندهبرسیمعموًال

منتشراولصفحهدرکهتصویريعنوان

رتصویاستممکناما.می کندانتخابمی شود،

.دهدتشخیصمناسبکاراینبرايرادیگري

74
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75

76

در این قسمت حوزه فنی اختراع آورده می شود و می توان از این

.قسمت چهارچوب کلی اختراع را درك کرد

G01N INVESTIGATING OR
ANALYSING MATERIALS BY
DETERMINING THEIR
CHEMICAL OR PHYSICAL
PROPERTIES
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77

vبامرتبطقبلیدانشقسمتایندر

هکموجودمشکالتومی شودذکراختراع

هبیکمی شوندرفعحاضراختراعتوسط

.می شوندشمردهبریک

vواپتنت هکهبوداینبررسمگذشتهدر

شبخایندرقبلیدانشبهمربوطاسناد

اختراعاهدافهمچنینومی شدندذکر

.می شدآوردهقسمتاینانتهايدرنیز

78

vآوردهاختراعازخالصه ايقسمتایندر

ادعاموردکهبخشییعنیمی شود

.می باشد

vگسترده ترینقسمت،ایندرمعموًال

.می شوندبیاندیگرزبانیبهادعاها

vرااختراعمختلفپیکربندي هايمی توان

ذکرقسمتایندرخالصهصورتبهنیز

.کرد
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79

vدر این قسمت به صورت خیلی خالصه، آنچه در تصاویر پتنت دیده می شود، شرح داده می شود.

80

کاربردومی شوندافزودهابهامرفعبرايپاراگراف هااین

جمالت(.ندارندنقشیاختراعفهمدرودارندحقوقی

)Boilerplateیاکلیشهاي
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81

شرح عملکرد

بخش هاي اصلی

بخش هاي فرعی و نحوه اتصالشان به هم

حالت هاي خاص ارتباط بخش هاي اصلی

82
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84

محدود کردن ادعاي مستقل با اضافه کردن یک جزء جدید

PREAMBLE
TRANSITIONAL PHRASE

BODY OF THE CLAIM



3/13/2018

43

85

محدود کردن ادعاي مستقل با اضافه کردن یک جزء جدید

86
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اداره ثبت اختراع

تثبگواهی نامه هاياعطايکهاستبین دولتییادولتیسازمانیاختراع،ثبتادارهیک

براساسکههستندنهادهاییاختراعثبتاداراتدیگر،عبارتبه.داردعهدهبررااختراع

ردیانتپتاعطايمورددرخیر،یاباشدمیداراراشدنپتنتالزاماتپتنتتقاضانامهاینکه

.کنندمیگیريتصمیمتقاضانامهاین

:سه دسته ادارات ثبت

ü ادارات ملی ثبت اختراع)national patent offices(

üاختراعثبتايمنطقهادارات)regional patent offices(

üاختراعثبتالمللیبیناداراتو)international patent offices(

87

انواع ادارات ثبت اختراع

q ادارات ملی ثبت اختراع)national patent offices :( اداره ثبت اختراعات

ایران، اداره ثبت اختراع آمریکا، اداره ثبت اختراع چین

qاختراعثبتايمنطقهادارات)regional patent offices(:اختراعثبتاداره

همنطقفکريمالکیتسازماناوراسیا،کشورهاياختراعثبتادارهاروپا،

آفریقا

qاختراعثبتالمللیبینادارات)international patent offices(:WIPO

88
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United State Patent and Trademark)USPTO(

میالدي1790تاسیس 
2017میلیون پتنت تا سال 9ثبت بیش از 

امتحانیسیستم  بررسی 
انواع روشهاي ثبت اختراع 

q Utility Patent or non-provisional Patent or patent
q Design Patent
q Plant Patent
q Provisional Patent

90
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)United State Patent and Trademark)USPTOاداره ثبت اختراعات آمریکا یا 

91

As a mechanism that protects new ideas and

investments in innovation and creativity, the USPTO is at

the cutting edge of the nation's technological progress

and achievement.

The U.S. Department of Commerce’s United States

Patent and Trademark Office (USPTO)

Utility patent

باشندشده)Grant(تاییدآمریکااختراعثبتادارهتوسطکه)صنعتیطرحازغیربه(اختراعاتیتمامبه

Utilityواژه PatentترعامصورتبهیاPatentشودمیاطالق.

Patent application or “non-provisional patent application”

اینبابررسی،ازپسکهصورتیدر.شودمیگفتهبررسینوبتدراختراعدرخواستهايبهحقیقتدر

Issued(پتنتبهوضعیتشودموافقتدرخواستها Patent(چندهررد،صورتدرولیشودمیتبدیل

ارزشواعتباردارايدرخواستاینحقوقیلحاظازامااستشدهمنتشرثبتادارهتوسطاختراعمتن

.نیست

92



3/13/2018

47

93

:Assignment

الک قبلی سندي مکتوب که بر طبق آن، تقاضانامه در حال بررسی یا پتنت اعطا شده و حقوق مربوط به آنها از م
.واگذارمی شود) Assignee(به مالک جدید پتنت ) Assignor(پتنت 

Inventor:

.استداشتهپتنتتقاضانامهادعاهايازیکیحداقلایجاددرمبتکرانهسهمیکهفرديهر
:Office action

از یک USPTOنتیجه بررسی Office action” .اقدامی که توسط اداره پتنت انجام میشود”مشتق از 

بطور معمول شامل چندین مورد رد ادعاهاي پتنت است که عبارت اند Office action. درخواست پتنت است

ي که اختراع فاقد نوآوري است، اختراع ترکیب واضح دانش قبل است و اختراع در قسمت توضیحات به نحو: از

براي فائق آمدن بر این ردیات،. شخصی را قادر به ساخت و استفاده از اختراع سازد شرح داده نشده است

.ارسال کندOffice action responseمتقاضی باید یک 

Provisional patent

کهاستهاییایدهبرايثبت،نوعایناصلیکاربرد.استیکسالمدتبهایدهموقتثبتنوعی

وهبوداولیهسازيآمادهونگارشمرحلهدرکهاختراعاتییاوهستندتوسعهاولیهمراحلدر

.استمناسبسایرینتوسطاختراعثبتازجلوگیريبراي

:مزیتها

üتقدمحقایجادوفایلینگتاریخگرفتن

üموقتدرخواستانتشارعدم

üنگرانیبدونفروشبرايمذاکرهشروعیاایدهفنیتوسعهامکان

üکمبسیارهزینه

üدرخواستهايبرايموجودسختگیریهايومشخصقالبنداشتنNon-Provisional

:معایب

94فایلینگتاریخاز12ازبعدPCTدرخواستشروع
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چرخه عمر یک ایده در اداره ثبت اختراع آمریکا

95

USPTOمراحل اصلی بررسی درخواست اختراع در 

96
© Dr. Akhavan nik presentation
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USPTOمراحل ثبت اختراع در 

A-ارائه تقاضاي ثبت اختراع و بررسی شکلی آن

B-حالت معمولی و یا درخواست (انتشارEarly Publication(

C-جستجو و بررسی محتوایی

D-تائید اختراع

A B C D

0 18 16~20 ماه27~23
مرحله

Patent Pending

Patent Application

B

6
Accept: Patent
or issued
patent

Reject: Patent
Application

Office action

97
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Paris Convention

99

به چه صورت است؟Paris Conventionثبت اختراع از طریق 

ثبتبرايعضوکشورهايازیکیساکنفردهرکهآمدهبوجودسیستمیمسیر،ایندر

پسوندکثبتکشوریکدرراخودتقاضانامهابتدابتواندکشور،چندیندرخوداختراع

وردمکشورهايبقیهدرراخوددیگرتقاضانامه هايتاباشدداشتهفرصتماه12آناز

.شودبهره منداولتقاضانامهثبتتاریخهمانازوکندثبتنظرش

A

C

B

E

D

G

F
0 12

Paris Convention

100

ماه کافیست12آیا 

سازيآمادهیاوسازيتجاريپتانسیلهاياستممکناینکهبهتوجهبا

نظربهکافیزمانماه12باشدبرزمانبسیارمختلفزبانهايبهمتن

.رسدنمی

A

C

B

E

D

G

F
0 12
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Paris Convention vs. PCT

101

PCT International Application

A

C
B

E
D

G
F

0 12

A

C
B

E
D

G
F

0 12 30

هزینه هاي ترجمه
هزینه هاي ثبت

agentهزینه هاي وکیل و 

هزینه هاي ترجمه
هزینه هاي ثبت

agentهزینه هاي وکیل و 

Paris Convention vs. PCT

102

vسیستمسادگیPCTازتوانمیبین المللیتقاضانامهیکتنهاکردنفایلبا.استآنقوتنقاطازیکی

ثبت،PCTدادقرارطرفکشورهايتمامدروروزیکدرکهپتنتتقاضانامهچندینحقوقیاثرات

.شدبهره مندشده اند،

vیکفقطشده اند،تهیهمختلفدستورالعمل هايوقالب هااساسبرکهتقاضانامهچندینتهیهجايبه

ايبراقدامزماندرودارندقبولراقالباینعضوکشورهايهمهومی شودآمادهقالبیکباتقاضانامه

تهخواسبیشتريچیزشماازواستقبولموردقالباینعضوکشورهايازیکهردرپتنتدریافت

.نمی شود

vسیستمازاستفادهباPCTعقببهتقدمدورهاتمامازپسماه18تارااصلیهزینه هايپرداختمی توان

.انداخت
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Patent Cooperation Treaty (PCT)

103

.می باشدعضوکشور151دارايامروزهواستداشتهچشمگیريرشدPCTسیستم

.استپیوستهPCTمعاهدهبهرسما2013ًاکتبر4تاریخازایراناسالمیجمهوري

PCT vs. Paris Route

104

به المللیدر فاز بین PCTباید توجه داشت که تقاضانامه 
ی هیچ وجه منتج به گواهی ثبت اختراع نمیشود و گواه
.  ودثبت اختراع در فاز کشوري توسط هر کشور اعطا میش

به تنهایی هیچ حقی براي مخترعPCTلذا ثبت تقاضانامه 
کند نمیایجاد 
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105

106

حفاظت از بازار

ایجاد انحصار در فناوري به 
کمک سبد پتنت

جلوگیري از شکل گیري 
دعاوي حقوقی
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سایر کارکردهاي 
پتنت

مطرح شدن به عنوان یک 
رقیب جدید در بین رقبا

ایجاد اعتماد به فناوري نزد
شرکاي خارجی و عامالن فروش

تبلیغات و بازار یابی
نشان دادن جایگاه و قدرت

هر شرکت  در آن حوزه فناوري 

ابزار چانه زنی واگذاري لیسانس در 
سایر حوزه ها

üاستفنیاطالعاتمنابعترینغنیازیکیهاپتنت.

üومعکوسمهندسیجهتهاپتنتازسریعتوسعهباکشورهايازبسیاري
.اندکردهاستفادهپیشروکشورهايباخودفناوريفاصلهتوسعه

üفناوريخدماتترینساختیزیرازیکیعنوانبهپتنتخدماتتوسعه
.میشودشناخته

Pa
te

nt

ته
رف

ش
پی

ي
ور

فنا

ي
ور

فنا
پ

گ شناخت پتنت
توانایی جستجوي پتنت
مهارت در پتنت خوانی
توانایی فنی در حوزه

وجود راهبرد درست پژوهش و توسعه
108
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109

110

رار واحدهاي فکري، اقدام به استقي مالکیت زمینهکشور در نیازمندي هايبا در نظر گرفتن » کانون پتنت ایران«�

به عنوان واحد 1384این کانون که از سال . متمرکز نموده استمجموعه ي فعال در این حوزه، در قالب یک 

معاونت «، با موافقت 1393، فعالیت خود را آغاز نموده است، از سال »نانوستاد ویژه توسعه فناوري «فکرِيمالکیت 

یژه ثبت ، امور مرتبط با حوزه مالکیت فکري و به و»کانون پتنت ایران«، در قالب »علمی و فناوري ریاست جمهوري

	.شده استعهده دارعلم و فناوري حوزه هاياختراع را در تمامی 

	:کانون پتنت ایراناهداف �

v فناوري کشورارتقاي رتبه

v نوآورشرکت هايیا فناورانفکري دارایی هاياز حفاظت

v آن هاثروت از مالکیت فکري و ایجاد بازار اختراعات و کسب درآمد از تولید

v به سمت نوآوري قابل ثبت در بازارهاي داخلی و خارجیشرکت هامراکز تحقیقاتی و هدایت

v فکريمالکیت حوزه ي منابع انسانی متخصص در توسعه ي
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www.patentoffice.ir

112

www.patentoffice.ir

:انواع حمایتهاي کانون پتنت

ü100هزینه آمریکا و % 90تا :ثبت اختراع خارجی %PCT

üشرکت کننده بر 50مختص مراکز مختلف تا بیش از : دوره هاي آموزشی

اساس آئین نامه
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حمایتمورد موضوعات 
:قابل حمایت عبارتند ازموضوعات 

؛شوندکه از نظر قانون ثبت اختراع قابل ثبت محسوب میموضوعاتی 

در تري داشته باشند که محدود به جغرافیاي ایران و یا یک منطقۀ جغرافیایی خاص نبوده و کاربرد گستردهموضوعاتی 
.گیرندهاي نرم افزاري مورد حمایت قرار میشرایط خاص، حوزه

تنها در صورتی ...) هاي مکانیک، مهندسی شیمی، هوافضا و مثل رشته(سازي است هایی که خروجی آن ها شبیهپرونده
ها ارسال شده باشند و یا کمیته بررسی می شوند که هزینه جستجوي نوآوري اختراع پرداخته شده و یا از طریق شرکت

.باشندهاي مورد قبول کانون، آن ها را تأیید نموده تخصصی دانشگاه

و ) هایی که قابل ساخت نیستندطرح(هاي انتزاعی طرح،Business Methodsکسب وکار یا اصطالحا روش هاي حوزة 
.هایی که در مرحله طراحی مفهومی هستند، مشمول حمایت این کانون نخواهند بودطرح

114

üامی جهت ثبت تقاضا درکانون پتنت به هیچ وجه الز
.براي ثبت اختراع داخلی وجود ندارد

üه حتما قبل از ارسال تقاضا بخش راهنما و آئین نام
.کانون مطالعه گردد



3/13/2018

58

115

د، در کریکیو تاکاشی که بعدها به عنوان دوازدهمین  نخست وزیر ژاپن انتخاب ش

: در این نامه گفته بود. اواخر قرن نوزدهم نامه اي به ایاالت متحده ارسال کرد

یه آنها ما به دنبال پیدا کردن ملتهاي بزرگ بودیم تا ما نیز شب«

ی به دنبال عامل تبدیل آمریکا به چنین کشور بزرگ. شویم

ا، در بررسی خود دریافتیم که عامل بزرگ شدن آمریک. بودیم

نت داشتن سیستم ثبت اختراع است و در حال حاضر ما نیز پت

".داریم
)1885تاکاشی، اولین مدیر اداره ثبت اختراعات ژاپن، تاسیس . ك(

Thank You!

)دانش بنیان(شرکت ایده سازان عصر آفتاب 

www.Patentoffice.ir


