
بسمه تعالي                                                          
ي اختراع  ادعاشيوه نامه ارزيابي 

 
ايي  ،در داًطگبُ اصفْبى ادػبّبي اختراػي ررسيًذ ًوَدى چگًَگي ةم ثِ ًظبمًيبز   ادػبّبي اختراع در وطَر ٍ صحيح ارزيبثي ثب تَجِ ثِ اّويت 

 :گردد ثِ ضرح ريل تذٍيي ٍ تصَيت هي  ضيَُ ًبهِ
: تعاريف -1ماده 
. صَرت گرفتِ است اٍ اختراع تَسظ  ادػبي اًجبم  گردد وِ اعالق هي ثِ فردي :هذػي

. گرديذُ استثجت اختراع تسلين  ثِ ادارُضذُ ٍ تَسظ ادػب وٌٌذُ تىويل لجالً است وِ  وبرثرگي :اظْبرًبهِ اختراع
  :ثبضذ  يمثب تَجِ ثِ هفبّين زير  يذ، ًَآٍري ٍ وبرثردي ثَدى عرحتبييذ اختراع از لحبػ جذ هٌظَر:  تبييذ اختراع

( Novelty)جذيذ ثَدى   (1

. اختراع هَرد ًظر تب تبريخ تسلين اظْبرًبهة اختراع ًجبيذ در جبيي هغرح ضذُ ثبضذ -

. زُ ٍ ثذيغ ثبضذاز لحبػ هبّيتي تب -

. ثبضذ جذيذ ثَدى، هَردي ًيست وِ ثبيذ ثِ اثجبت ثرسذ ثلىِ ػذم ٍجَد آى هالن هي -

 .ثيٌي ًجبضذ اختراػي جذيذ است وِ ثب اختراػبت ٍ يب داًص هَجَد در اختراػبت لجلي لبثل پيص -

 (Inventive) گبم اثتىبريًَآٍري ٍ  (2

.  ثيٌي ًجبضذ ًص هَجَد يه ضخص وِ در رضتة اختراع هْبرت هؼوَلي داضتِ ثبضذ، لبثل پيصاختراع ثب تَجِ ثِ هجوَػِ اعالػبت ٍ دا -

  .ٍ از لحبػ ايذُ ًَ ثبضذاختراع ثبيذ اثتىبري ثبضذ، ثِ ايي هؼٌب وِ ًتيجة فؼبليتي خاللبًِ  -

 .ضَد داضتي گبم اثتىبري، تٌْب ثؼذ از احراز جذيذ ثَدى اختراع هغرح هي -

( Applicability) ػوليداضتي وبرثرد ( 3

. تئَري جذيذي را ارايِ وردُ ثبضذ وِ صرفبً اختراع ثبيذ وبرثردي ػولي داضتِ ثبضذ ًِ ايي -

. در صَرتي وِ هَضَع اختراع تَليذ يه هحصَل ثبضذ، ثبيذ اهىبى سبخت ٍ تَليذ آى فراّن ثبضذ -

 .سبزي آى فرآيٌذ ػوالً هيسر ثبضذُ اگر هَضَع اختراع هرتجظ ثب فرآيٌذ تَليذي است، ثبيذ اهىبى پيبد -

: گردش كار -2ماده 
داًطگبُ ٍ جبهؼِ دفتر ارتجبط ثب صٌؼت  ثِاختراع  ادػبيجْت ثررسي  "ادارُ ثجت اختراػبت سبزهبى ثجت ٍ اسٌبد وطَر"ارائِ هؼرفي ًبهِ از سَي ـ  الف

. اصفْبى
. ٍ تبييذ وبرضٌبس هرثَعِ هذػيتَسظ ( 1 ضوبرُ وبرثري)اعالػبت تىويلي اختراع وبرثري تىويل  ـ ة
. تَسظ هذػي ثِ دفتر ارتجبط ثب صٌؼتاختراع  ػيٌي ادػبي تحَيل ًوًَِ ـ ج
. 3هبدُ در  تَسظ هذػي ثِ حسبة رور ضذُادػب ٍاريس ّسيٌِ ثررسي   ـد
   .داًطىذُ هرثَعِ جْت ثررسيتحصيالت تىويلي  ٍثِ هؼبٍى پژٍّطي   از سَي دفتر ارتجبط ثب صٌؼتادػبي اًجبم ضذُ  وليِ هذارن هرثَط ثِارسبل  ـد
دفتر ارتجبط ثب  ثِ آى از عريك داًطىذُ ٍ ارسبل (هؼرفي ضذُ تَسظ داًطىذُ) تَسظ داٍر( 2ضوبرُ  وبرثري) اختراع ادػبي ارزيبثي وبرثري تىويل ـُ 

. ليِ هذارن ارسبليصٌؼت ثِ ّوراُ ن

. ٍ جبهؼِ داًطگبُ تَسظ دفتر ارتجبط ثب صٌؼت "ى ثجت ٍ اسٌبد وطَرادارُ ثجت اختراػبت سبزهب"اًؼىبس ًتيجِ ثِ  ـٍ
: ها هسينه ـ3ماده 
ثِ حسبة سيجب  اختراع  وِ تَسظ هذػي ،گردد تؼييي هيداًطگبُ تَسظ هؼبٍى تحميمبت ٍ فٌبٍري ثِ ازاي ّر ادػب  داٍريّسيٌِ  -الف

از هجلغ ٍاريسي ثِ تطخيص هؼبٍى تحميمبت  درصذ 60تب  40ثِ هيساى . رددي داًطگبُ اصفْبى ٍاريس هي -110119وذ ضٌبسبيي  2177240238002
. گردد هبثمي در آهذ اختصبصي حَزُ هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍري تلمي هيٍ  ٍ  فٌبٍري ثِ ػٌَاى حك داٍري ثِ داٍر پراخت خَاّذ ضَد

رور ادػب اصفْبى وِ ًبم داًطگبُ اصفْبى را در اظْبرًبهِ داًطجَيبى داًطگبُ ٍ اػضبي ّيئت ػلوي  داٍري ادػبي اختراعارزيبثي ٍ : تبصره
. ثذٍى پرداخت ّسيٌِ صَرت خَاّذ گرفت دىثبش وردُ

: انجام كار مدت زمان ـ 4ماده
. رٍز وبري هي ثبضذ 30هذت زهبى اًجبم هراحل فَق حذاوثر

هبى زٍ از  ُثِ تصَيت رسيذ 18/5/89ُ ّيبت رئيسِ در تبريخ تويي جلسفيىصذٍ ضصت ٍ ُدر  ،هبدُ ٍ يه تجصرُ ٍ دٍ پيَست چْبرايي ضيَُ ًبهِ در  
. تصَيت لبثل اجراء است


