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     بسمه تعالي
 
 
 

 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

 مديريت مالكيت فكري
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 مقدمه: 
 از بخش                3اهميت ارزيابي اختراعات ثبت شده در توسعه علمي و فني كشور و با عنايت به مفاد بند با توجه به 

 قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با توجه به حكم شماره 2ج ماده 
 وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري مأموريت ارزيابي و تأييد اختراعات، 15/2/88 مورخة 2468/1255/100

اكتشافات و نوآوريها به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران واگذار شده است. از آنجاييكه مأموريت فوق با 
همكاري دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و پارك هاي علم و فناوري انجام خواهد شد، اين شيوه نامه جهت تعيين 

چگونگي ارزيابي اختراعات مرتبط با مراحل مختلف ثبت اختراع ارائه مي گردد و براي ارزيابي اختراعات در كليه 
 مراكز علمي، پژوهشي و دانشگاهي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزم االجرا خواهد بود. 

 
 

 : تعاريف1ماده 
 : وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوزارت

 : سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايرانسازمان
 : شوراي مالكيت فكري سازمانشورا

 : اداره ثبت اختراعات وابسته به اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و امالك كشوراداره اختراعات
: محصول يا فرآيندي است كه راه نويني را جهت انجام كاري ارائه مي دهد يا راه حل فني جديدي را اختراع

 براي مشكلي فني پيشنهاد مي كند. 
 : ارزيابي عبارت است از كارشناسي و بررسي اختراع از نظر شكلي و ماهوي.ارزيابي اختراع

  سامانه الكترونيكي حمايت از اختراعات كه توسط دفتر مالكيت فكري طراحي و راه اندازي شده است. سامانه:
 شخصي است حقيقي و يا حقوقي كه جهت مشاوره و يا ارزيابي اختراع خود به سامانه مراجعه  نموده متقاضي:

 است.
 : مراجع منطقه اي مالكيت فكري كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي گرديده اند. مراجع

شخصي است كه به ارزيابي اختراع پرداخته و در زمينه مالكيت فكري و اختراعات آموزشهاي الزم را كارشناس: 
 ديده باشد.  

 دفتر مالكيت فكري مراجع منطقه اي مالكيت فكريدفتر: 
 
 
 
 

 
 

 
 



  3 
 

 :  تشكيل پرونده2ماده 
 الف- تعيين درخواست متقاضي

) مي تواند از بين موارد IP10در فرم مراجعين(فرم  متقاضي پس از ورود به سامانه و ثبت اطالعات فردي خود
 زير، مورد يا موارد نياز خود را انتخاب نمايد. 

 مشاوره جهت ثبت اختراع در داخل كشور -
 مشاوره جهت ثبت اختراع در خارج كشور -
  جهت تجاري سازي اختراعاتمشاوره -
 ثبت اختراع در خارج كشور -
 د اختراع ثبت شده در داخل كشورييتا -
 د اختراع ثبت شده در خارج كشورييتا -

 
 ب- حمايت از ثبت اختراع در داخل يا خارج كشور

چنانچه متقاضي اختراع خود را در داخل و يا خارج كشور ثبت نكرده باشد با راهنمايي كارشناسان مي تواند 
 نسبت به تكميل مدارك و ثبت در اداره اختراعات كشور مورد درخواست اقدام نمايد.  

 
 : ارزيابي اختراعات ثبت شده در داخل كشور3ماده 

متقاضي جهت ارزيابي اختراع ثبت شده در داخل كشور موارد زير را تكميل و جهت بررسي به دفتر ارسال        
 مي نمايد. 

)، شرح فني اختراع(ارائه شده به اداره اختراعات)، IP20گواهي ثبت اختراع، تكميل فرم مشخصات اختراع(فرم 
 ارائه تأييديه از ساير نهادها در صورت وجود و ارائه اصل فيش واريزي بابت هزينه كارشناسي

 
 الف- بررسي شكلي

ابتدا اصالت گواهي ثبت اختراع از طريق جستجو در روزنامه رسمي و يا ارائه كپي برابر با اصل گواهي ثبت احراز 
مي شود. چنانچه اختراع ثبت شده داراي شرح اختراع استاندارد باشد، مراحل ارزيابي ادامه مي يابد، در غير اين 

صورت با راهنمايي كارشناسان دفتر و تهيه شرح اختراع جديد طبق استانداردهاي تعيين شده متقاضي نسبت به 
ثبت اختراع با عنوان اصالحي اقدام نموده و درخواست ارزيابي مجدد مي نمايد. دفتر پس از تكميل مدارك توسط 
متقاضي به تشكيل پرونده در سامانه و ارائه كد رهگيري به متقاضي مبادرت مي نمايد تا از اين پس بتواند پرونده 

 را با كد رهگيري پيگيري نمايد. 
 شرح اختراع استاندارد شامل بخشهاي عنوان اختراع، زمينه فني مربوط به اختراع، دانش قبلي مربوطه، تبصره:

ارزيابي دانش قبلي، افشاي اختراع، ارائه راه انجام اختراع، تأثيرا ت سودمند اختراع، ادعاها، چكيده و اشكال       
مي باشد. 
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 تعيين محل كارشناسي -ب
دفتر پس از بررسي شكلي پرونده، با توجه به شرح فني ارائه شده نسبت به تعيين محل كارشناسي و ارسال 

مي نمايد. محل كارشناسي مي تواند درون سازماني و يا برون سازماني باشد. چنانچه تخصص مورد  پرونده اقدام
نياز جهت ارزيابي پرونده درون سازمان موجود باشد، پرونده به پژوهشكده مربوطه ارجاع مي شود. در موارديكه 

نياز به بررسي پرونده در خارج از سازمان باشد، به يكي از مراجع و يا در موارد استثنايي به يكي از نهادهاي علمي 
 معتبر ارسال مي گردد. 

 
 بررسي ماهوي -ج

جهت بررسي ماهوي، پرونده هاي ارجاعي به پژوهشكده ها از طريق رييس پژوهشكده به رييس گروه و پس از آن 
 روز) نتيجه كارشناسي خود را اعالم نمايد. در 20به كارشناس ارجاع مي شود تا در مدت زمان مشخصي(حداكثر

ابتدا كارشناس با مطالعه دقيق شرح اختراع و ادعاها اقدام به جستجو در بانكهاي اطالعاتي نموده تا شرط اول 
اختراع يعني تازگي آن احراز شود. سپس كارشناس با رويكرد تعيين مشكل و راه حل ارائه شده شرايط ديگر 
اختراع يعني داشتن گام اختراعي و كاربردي بودن را بررسي مي نمايد. در مرحله بعد كارشناس فرم ارزيابي 

) را كه بر روي وبگاه دفتر قابل دسترسي مي باشد، تكميل نموده و همراه با اصل پرونده IP30اختراعات (فرم 
جهت مطرح شدن در شوراي علمي گروه آماده مي نمايد. پس از جلسه شوراي علمي گروه، نتيجه همراه با اصل 

پرونده جهت تصويب به شوراي پژوهشكده ارسال مي گردد. نتيجه نهايي به همراه صورتجلسه شوراي گروه و 
 پژوهشكده، طي نامه رييس پژوهشكده به دفتر اعالم مي گردد. 

 
 د-  صدور گواهي تأييد

چنانچه نتيجه ارزيابي مثبت باشد، پس از ارسال پرونده ها از محل كارشناسي به مديريت مالكيت فكري سازمان، 
كارشناسان مديريت مالكيت فكري خالصه گزارشي از پرونده ها تهيه كرده و جهت تأييد نهايي به شوراي 

 تخصصي ارزيابي اختراعات ارائه مي دهند. 
 

 - ارزيابي اختراعات ثبت شده در خارج از كشور4ماده
متقاضي جهت ارزيابي اختراع ثبت شده در خارج از كشور موارد زير را تكميل و جهت بررسي به دفتر ارسال  
مي نمايد. تقاضانامه ثبت اختراع فايل شده كه شامل شرح اختراع مي باشد، گزارش جستجو، گواهي گرنت در 

 صورت وجود، ساير مكاتبات با اداره ثبت اختراعات مربوطه و فيش پرداختي براي هزينه كارشناسي.
 

 الف- بررسي شكلي
ابتدا اصالت گواهي ثبت اختراع از طريق جستجو در سايت  دفتر ثبت اختراعات مربوطه احراز مي شود. دفتر پس 
از تكميل مدارك توسط متقاضي به تشكيل پرونده در سامانه و ارائه كد رهگيري به متقاضي مبادرت مي نمايد تا 

 از اين پس بتواند پرونده را با كد رهگيري پيگيري نمايد. 
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 ب- ارسال پرونده به مديريت مالكيت فكري سازمان
دفتر پس از تشكيل پرونده، اصل پرونده و ضمائم را به مديريت مالكيت فكري سازمان جهت بررسي ارسال       

 مي نمايد.
 

 ج- كارشناسي پرونده
كارشناسان مديريت مالكيت فكري سازمان مدارك پرونده و بخصوص گزارش جستجو را بررسي كرده و 

درصورتيكه گزارش جستجو حاوي نكات منفي نباشد تأييديه توسط مديريت مالكيت فكري سازمان با ذكر مرحله 
 ثبت صادر مي شود.

 
 د- صدور گواهي تأييد

گواهي تأييد اختراع ثبت شده در خارج از كشور پس از مطرح شدن پرونده در شوراي تخصصي ارزيابي اختراعات 
 صادر مي گردد.

 مراحل ثبت اختراع عبارت است از: ارائه تقاضانامه ثبت اختراع و تشكيل پرونده، بررسي اوليه پرونده و تبصره:
تأييد تازگي و گام(هاي) اختراعي، چاپ و نشر تقاضانامه، شرح فني اختراع و گزارش جستجو، بررسي نهايي 

 پرونده، اعطاي گواهينامه ثبت پتنت و تمديد ساليانه تا مدت بيست سال. 
 

 - امتياز بندي اختراع5ماده
   با درنظر گرفتن مواد قبلي و با استفاده از جدول زير شورا اختراع را امتياز بندي مي نمايد:

                     حداكثر امتيازات 
  امتياز            5/0- ثبت اختراع در سازمان ثبت                  5-1
  امتياز2      2-  ثبت اختراع در سازمان ثبت و تأييد شورا طبق ماده 5-2
 - ثبت اختراع در سازمان ثبت و تأييد علمي شرح اختراع و 5-3

  امتياز5نمونه ساخته شده مورد تأييد سازمان        
 - ثبت اختراع در خارج از كشور تا پايان مرحله انتشار و دارا بودن 5-4

  امتياز7نتيجه مطلوب در گزارش جستجو          
  امتياز10-  اخذ گواهي  اعطاي حق ثبت اختراع از خارج از كشور    5-5
  امتياز10- فروش اختراع و يا امتياز اختراع به شركتهاي داخلي يا خارجي   5-6

 مي بايد به صورت پشت سر هم انجام پذيرد و حداكثر امتياز ذكر شده در هر مرحله، 5-5 تا 1-5 مواردتبصره:
مجموع امتيازات مراحل قبلي است. 

 
 به تأييد شوراي تخصصي ارزيابي 27/7/88 تبصره در جلسه مورخ 3 ماده و 5اين شيوه نامه با يك مقدمه، 

 اختراعات سازمان رسيد و به مدت يكسال به صورت آزمايشي اجرا مي شود.  


	ماده4- ارزيابي اختراعات ثبت شده در خارج از كشور
	الف- بررسي شكلي

	ب- ارسال پرونده به مديريت مالكيت فكري سازمان
	ج- كارشناسي پرونده
	د- صدور گواهي تأييد

