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تا اًذاصُ  B Nazaninتشای تایپ فاسػی اص فًَت د. اسائِ گشدصیش ٍ تا ّویي تشتیة  تٌذِ 9تَكیف اختشاع تایذ دس هحتشم  یهتقاض

 .اػتفادُ ًواییذ 11تا اًذاصُ قلن  Arialٍ تایپ اًگلیؼی اص فًَت  11قلن 

 تًصیف اختراع

 (است گرديدٌ ذكر دراظُاروامٍ كٍ اي گًوٍ بٍ) اختراع نعىًا

 5ٍاسد ًواییذ. ػٌَاى اختشاع تایذ حتی االهکاى هختلش  سا ػٌَاى هٌاػثی کِ تشای اختشاع خَد اًتخاب ًوَدُ ایذ ،دس ایي قؼوت

، ًام تَدُ ٍ تِ هاّیت فٌی اختشاع تِ كَست دقیق اؿاسُ ًوایذ. کلواتی کِ كَست تجاسی داؿتِ تاؿٌذ )هثل هخفف ًام ؿشکت

دس ػٌَاى اختشاع قاتل قثَل ًوی تاؿٌذ. َس کلوات فاقذ هؼٌای دقیق )هثل چٌذهٌظَسُ( ّویٌغ ،یا ًام هختشع( تجاسی هحلَل

اص کلوِ َّؿوٌذ دس ػٌَاى  ًیؼت. دس اتتذای ػٌَاى اختشاع ضشٍسی ، جذیذ یا ًَیي،ّوچٌیي تِ کاستشدى کلوات عشاحی ٍ ػاخت

یا  "تْتش"اص کلوات کیفی هثل  اختشاع اؿاسُ ًواییذ. تِ چگًَگی ایي َّؿوٌذی دس ػٌَاى ،اختشاع اػتفادُ ًکٌیذ ٍ دس كَست لضٍم

 11 .آى هحلَل یا فشآیٌذ اؿاسُ ؿَد دس كَستی کِ اختشاع یک هحلَل یا فشآیٌذ اػت دس ػٌَاى تِ دس ػٌَاى اػتفادُ ًکٌیذ. "جذیذ"

 مربًط اختراع فىي زمیىٍ

ّذف اص تیاى صهیٌهِ فٌهی اختهشاع، تؼیهیي     صهیٌِ فٌی اختشاع هَضَع اكلی ٍ قلوشٍ فٌی هشتثظ تا اختشاع سا هـخق هی ًوایذ. 

حهَصُ   تشای اداسُ ثثت اختشاع اػت. دس ًتیجِ سٍؿي ؿذى صهیٌِ فٌی اختشاع، اداسُ ثثت اختهشاع  ،حَصُ فٌی اختشاع اص هٌظش هختشع

شاع سا تؼییي خَاّذ کشد. دس ًظش داؿتِ تاؿیذ کِ ٍقتی حَصُ فٌی اختشاع خهَد سا تیهاى ههی    فٌی جْت جؼتجَ تش سٍی ػَاتق اخت

 15تهِ   اختشاع خَد )آًچِ قثال دس كٌؼت هشتثظ ٍجهَد داؿهتِ اػهت( اؿهاسُ ًواییهذ.      دس استثاط تاهَجَد تایؼتی تِ صهیٌِ فٌی ًواییذ 

ات فٌی جذیذ هی تاؿذ هی تَاًیذ تِ هَتَسّای دسٍى ػَص تِ ػٌَاى هثال دس كَستی کِ اختشاع ؿوا یک هَتَس دسٍى ػَص تا هـخل

یا اگش اختشاع هَسد ًظش یک هؼَاک تشقی تاؿذ، صهیٌِ فٌی هی تَاًذ تِ ایي ؿکل اسائِ گشدد: ػٌَاى صهیٌِ فٌی اختشاع اؿاسُ ًواییذ. 

یها اگهش قهثال هؼهَاک      "تهشع تضًهذ.   هی تَاًذ ػغح دًذاى سا تِ كَست خَدکهاس کِ ایي اختشاع هشتثظ تا حَصُ هؼَاک هی تاؿذ، "

اتَهاتیک ٍجَد داؿتِ ٍ ًَآٍسی اختشاع هَسد ًظش تِ ػٌَاى هثال هکاًیضهی تشای هکؾ آب ٍ خویشدًذاى اضافی دس هحل تهشع صدى  

 11ایي اختشاع هشتثظ تا حَصُ هؼَاک ّای اتَهاتیک هی تاؿهذ ٍ تهِ خلهَف ههی     "تاؿذ صهیٌِ فٌی هی تَاًذ تِ ایي ؿکل تیاى ؿَد: 

 (.اسائِ ًوائیذیک جولِ ایي تخؾ سا دس قالة ) "اًذ هایؼات اضافی هحل هؼَاک صدى سا تضدایذ.تَ

 اختراع اَداف بیان ي فىي مطكل

تایذ دستاسُ هـکل فٌی کِ ٍجَد آى هَجةِ ًیاص تِ اختشاعِ ؿوا ؿذُ، ٍ ّوچٌیي اّذاف اختشاع تاى دس جْت سفهغ  دس ایي تخؾ 

 ()ایي تخؾ سا دس قالة حذاکثش یک پاساگشاف اسائِ ًوائیذ. هـکل فٌیِ هزکَس تحث گشدد.
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 دارد يجًد ادعايي اختراع با ارتباط در كٍ َايي پیطرفت سابقٍ ي پیطیه داوص يضعیت ضرح

ّش هختشع قثل اص كشف ٍقت ٍ ّضیٌِ  ًجایی کِ یکی اص ؿشٍط ثثت اختشاع داؿتي ًَآٍسی دس ػغح دًیا هی تاؿذ، هٌغقاًاص آ

اقذام ًوایذ تا اص ػذم افـای هَضَع اختشاع هَسد هلی ٍ تیي الوللی ُ ّای دادُ اجؼتجَی ػَاتق هشتثظ دس پایگتایؼتی ًؼثت تِ 

ًغ ّا، اهل اػٌاد اختشاع ٍ ّویٌغَس غیش اختشاع )هثل هقاالت ػلوی، کٌفشاایي جؼتجَ تایؼتی ؿ .ًظش خَد اعویٌاى حاكل ًوایذ

 31ف اػت ًضدیک تشیي ػَاتق هختشع هَظ دس ٌّگام تْیِ فایل تَكیف اختشاع، تاؿذ. ٍ غیشُ( ، تحقیقات ٍ هغالؼاتیاى ًاهِ ّاپا

هؼشفی ًوَدُ ٍ تِ اختلاس ٍیظگی ّای تک تک هَجَد سا کِ دس جؼتجَّای اًجام ؿذُ یافتِ اػت تِ ػٌَاى داًؾ پیـیي اختشاع 

سا ًؼثت تِ ػَاتق هَسد ًظش دس پایاى اختشاع خَد  تشتشی ّای فٌیٍ شدُ ٍ دس كَست ًیاص تفاٍت ّا فٌی ٍ تشجؼتِ ّش یک سا تشؿو

 ایي تٌذ تیاى ًوایذ. 

هتفاٍت اص ػثک آدسع دّی تِ اسجاػات دس هقالِ  ،تَجِ داؿتِ تاؿیذ ًحَُ هؼشفی ػَاتق یا اسجاػات دس اظْاسًاهِ اختشاع

 35رکش ٍ تلَست تک تک هی تاؿذ. تذیي هؼٌی کِ ػَاتق اختشاع دس هتي تَكیف اختشاع  ّییا تٌظین پایاى ًاهِ ّای داًـگا ًَیؼی

 . تِ ػٌَاى هثال: ًِ تِ ؿکل فْشػت ٍاس ٍ هاًٌذ ایٌْا هی ؿًَذ

تِ تشتیة  ×کِ دس آى اص تاثیش هثثت تشکیثات  ًوَد داسٍیی سا افـاء ،شکت ***ؿ ؟؟؟؟ دس ػال ××××××دس اختشاع تِ ؿواسُ 

 ًام تشدُ ؿذُ اػت. ×؟؟ تشای کاّؾ تة دس کَدکاى هثتال تِ تِ ًؼثت ّای 

ًـاًی تؼذادی اص هٌاتغ ایٌتشًتی کِ هی تَاًیذ دس آًْا تِ جؼتجَی اختشاػات پیـیي ثثت ؿذُ ٍ یا اظْاسًاهِ ّای اختشاع 

 41 دس اداهِ لیؼت ؿذُ اًذ.  ،هٌتـش ؿذُ تپشداصیذ

1. http://ipm.ssaa.ir/Search-Invention 

2. http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf 

3. https://worldwide.espacenet.com/beta 

4. http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp 

5. https://patents.google.com 45 

6. http://www.freepatentsonline.com/search.html 

7. https://www.lens.org/lens/ 

 .()هٌاتغ غیشاختشاع تا تَجِ تِ في آٍسی ٍ كٌؼت هشتثظ تا اختشاع تؼیاس هتٌَع ّؼتٌذ 

 ق ي كافي ي يكپارچٍ اختراعدقی ضرح با َمراٌ مًجًد فىي مطكل براي حل راٌ ارائٍ

 51 ،تِ اًذاصُ ای کافی تاؿٌذ کِ دس کٌاس ًقـِ ّای فٌی اختشاع تذٍى حضَس هختشعتَضیحات اسائِ ؿذُ دس تَكیف اختشاع تایذ 

لزا ایي تخؾ کِ دس ٍاقغ پش اّویت تشیي  ػاخت هجذد سا داؿتِ تاؿذ. یتتَػظ ؿخلی کِ هْاست دس في آٍسی هشتثظ داسد قاتل

 تِ گام هشحلِ، تِ هشحلِ جضئیات، تا دقیق، ،هـشٍح هثؼَط،ٍاضح،  کاهل، ؿشحِ هی تاؿذ تایذ حاٍی« تَكیف اختشاع»هَضَعِ فایل 

 تاؿذ.هَضَعِ اختشاع  سٍاىِ ٍ یکپاسچِ كذ، تا كفش اص گام،

هَسد تاییذ قشاس خَاٌّذ گشفت کِ دس تَكیف اختشاع  اص تیي ادػاّای هغشح ؿذُ دس ادػاًاهِ، تَجِ داؿتِ تاؿیذ تٌْا ادػاّایی

 55تَضیح دادُ ؿذُ تاؿٌذ. حوایت ٍ  ؿشح ،پـتیثاًی ؿًَذ تِ ػثاست دیگش توام هَاسد هغشح ؿذُ دس ادػاًاهِ تایذ دس تَكیف اختشاع

وت ّای اص ٍیظگی ّای فٌی قاًًَی دس اثش ثثت اختشاع تِ ادػاّای پزیشفتِ ؿذُ ًْایی تؼلق خَاّذ گشفت. لزا چٌاًچِ قؼوت یا قؼ
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اختشاع خَد سا دس تَكیف اختشاع تِ عَس هَثش افـاء ًٌواییذ حتی دس كَستیکِ هَفق تِ دسیافت گَاّی ثثت اختشاع ؿَیذ حوایت 

 قاًًَی تشای ٍیظگی ّای هزکَس ًخَاّیذ داؿت. لزا تایؼتی تَكیف اختشاع افـاء کٌٌذُ توام ٍیظگی ّای قاتل حوایت اختشاع تاؿذ.

قغؼات هَثش دس ًَآٍسی هَسد ادػای اختشاع سا تَكیف تک تک تایؼتی آًْا یک دػتگاُ اػت  هَضَعس هَسد اختشاػاتی کِ د

 61ًوَدُ ٍ ّویٌغَس چگًَگی قشاسگیشی یا ًلة اجضاء ٍ ًحَُ ػولکشد ایي اجضا دس کٌاس ّن سا تـشیح ًواییذ. )فشم کٌیذ تذٍى ایٌکِ 

تتَاًذ آى سا تِ عَس کاهل دس  تا دّیذّیذ آى اختشاع سا تِ ًحَی تشای دٍػت خَد تَضیح تلَیشی اص اختشاع دس دػت تاؿذ تخَا

تشای قغؼِ ای کِ آى سا تَكیف هی « ًقـِ»فایل تِ ؿواسُ هتٌاظش اص دس داخل پشاًتض دس خالل تَضیحات،  رّي خَد هجؼن ًوایذ.(

 . تِ ػٌَاى هثال:ٍ اداهِ دّیذ کٌیذ اؿاسُ ًواییذ

( هتلل ؿذُ ٍ هَجة حشکت سفت ٍ تشگـتی 19( ٍ هْشُ )18( تا اػتفادُ اص پیچ )31( سٍی ؿفت اػتیل )13)تاداهک دٍتل "

 65    "( هی ؿَد.41( سٍی ؿیاس کواًی ؿکل )14صتاًِ )

تِ کاس سفتِ، ًؼثت هَاد دس تاؿذ هی تَاًیذ تِ تـشیح هَاد دس هَسد اختشاػاتی کِ هَضَع آًْا هَاد جذیذ یا یک فشآیٌذ جذیذ 

 شکیة، هشاحل اًجام فشآیٌذ ٍ ػایش تَضیحات هَسد ًیاص تپشداصیذ.ت

ین كحیح ایي تٌذ اص تَكیف اختشاع دس تٌظ ،هغالؼِ هتي تَكیف اختشاػات هـاتِ کِ اص جؼتجَی ػَاتق اختشاع پیذا کشدُ ایذ

 ذ تِ ؿوا کوک ًوایذ.هی تَاً

 71 ومًدارَا ي وقطٍ اضكال، تًضیح

 سا تَضیح دّیذ. تِ ػٌَاى هثال: «ًقـِ»سد هَجَد دس فایل هَادس ایي تخؾ تایذ تِ اختلاس 

 ( ایي ؿکل یک ًوای پشػپکتیَ اص کل اختشاع سا ًـاى هی دّذ.1ؿکل 

 ( ایي ؿکل ًوای جاًثی تاصٍی هحشک ّذ پشیٌتش هَضَع اختشاع سا ًـاى هی دّذ.1ؿکل 

 :«ًقـِ»فایل تَضیحاتی دستاسُ ًحَُ تْیِ 

 75ٍ  داسّاقـِ ّا ، ًوًَ ؿکال،اٍَجَد  ی عشح ٍ ًحَُ ػولکشد آىٍ اجضا ػٌاكش ٍ فْن استثاطِاختشاع  تشای دسک دیذاسی هَضَعِ

ٍ قـِ ّا ًؿوا هجاص تِ اسائِ پیؾ تیٌی ؿذُ اػت. « ًقـِ»جذاگاًِ شای ایي هٌظَس فایل حائض اّویت هی تاؿذ کِ تهاًٌذ ایٌْا 

هلضم تِ تجویغ ٍ اسائِ ایي هَاسد دس فایلی هجضا تا ًام  وی تاؿیذ ٍ دس ػَمً« تَكیف اختشاع»دس التالی هتي ٍ هاًٌذ ایٌْا تلاٍیش 

اص عشیق « تَكیف اختشاع»ٍ تَضیحات هشتثظ دس فایل  «ًقـِ»ّؼتیذ تا ایي تَضیح کِ استثاط تیي هَاسد هَجَد دس فایل « ًقـِ»

تِ تٌاػة هَضَع هی تَاًذ ؿاهل پالى « ًقـِ»یل هَجَد دس فاهَاسد اًجام هی ؿَد. « ًقـِ»ؿواسُ ّا ٍ ػالئوی اػت کِ دس فایل 

 81 ّا، فشهَالػیَى جذاٍل، ًوَداسّا، (، تلاٍیش،Block diagramّا ٍ ًواّای فٌی، ًقـِ ّای اًفجاسی، ًوَداس فشآیٌذی )تلَست 

ٍ تا  یکؼاى هقیاع تافٌی، دقیق،  جضئیات توام لحاػ کـی،  ًقـِ اكَل صم اػت تا سػایتکِ ال آًالیض ٍ .. تاؿذ ًتایج ّا، ٍاکٌؾ

ًقـِ ّا سا ؿایذ تتَاى تا دػت تشػین کشد اها ایي تشػین تایؼتی تِ ؿَد.  ( تشػینsolidخغَط ػیاُ ٍ ػفیذ )ًِ تلَست تَپش ٍ 

كَست فٌی اًجام گشدد کِ دس تیـتش هَاسد ًیاص تِ هْاست خاف دس تشػین ًقـِ ّای فٌی تِ كَست دػتی هی تاؿذ )یک تشػین 

ؿخق فاقذ هْاست عشاحی، قاتل قثَل تِ ػٌَاى ًقـِ فٌی ًیؼت( تٌاتشایي تَكیِ هی ؿَد اص ًشم افضاسّای  ػادُ تَػظ یک

 85اسائِ تلَیش حقیقی اص اختشاع اگشچِ هوکي اػت هفیذ تاؿذ هختلف عشاحی یا ًقـِ کـی تشای تْیِ ًقـِ ّای فٌی اػتفادُ ؿَد. 

دس كَست تؼذد ًقـِ ّا یا تلاٍیش یا .. ّش کذام ؿواسُ گزاسی ؿًَذ ٍ ذ. ٍلیکي ػوَهاً تِ ػٌَاى ًقـِ فٌی قاتل قثَل ًوی تاؿ
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ّوچٌیي دس كَستِ ًیاص، اجضاءِ ًقـِ ّا ٍ تلاٍیش ّن ؿواسُ یا ػالهت گزاسی ؿًَذ. دقت کٌیذ کِ اجضاء ٍ قغؼات یکؼاى دس 

 ًواّای هختلف تایذ داسای ؿواسُ یا ػالهت یکؼاى تاؿٌذ.

 :قاتل قثَل، هثال صیش هی تَاًذ ساٌّوای خَتی تاؿذفْنِ ؿشایظ یک ًقـِ تشای 

  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كحیح

، ّن اجضا ٍ ّن فٌی ، خغی ٍ)ػیاُ ٍ ػفیذ

 (اًذ ؿواسُ گزاسی ؿذُاؿکال 

 ًادسػت

 (تشػین ؿذُ تا دػت ٍ غیشفٌی)

 ًادسػت

 )عشاحی ؿذُ تِ كَست تَپش ٍ سًگی(

 ًادسػت

 )تلَیش حقیقی(

 

تِ كَست هشاحل اًجام فشآیٌذ ٍ هاًٌذ ایٌْا ًوایؾ ؿیویایی یا داسٍیی ای هادُ ػٌتض یک فشآیٌذ یا  هحَسیتاختشاػاتی تا تشای 

 دیاگشاهی هی تَاًذ هفیذ تاؿذ:

 

 95 فشهَل ؿیویایی: یکٍ تِ ػٌَاى هثال تشای 
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 تراعات پیطیهوسبت بٍ اخ ادعايي اختراع مساياي دقیق ي ياضح بیان

 .اختشاع ًؼثت تِ تکٌَلَطی ّای قثلی رکش هی ؿًَذدس ایي قؼوت هضایای 

 111 اختراع كارگیري بٍ براي اجرايي ريش يك حداقل تًضیح

 ذ.ٍؽ اجشا سا دس ایي تخؾ تَضیح دّیِ کاسگیشی اختشاع ؿوا ٍجَد داسد، سسٍؿی تشای تدس كَستی کِ 

 صىعتي اختراع كاربرد صريح ذكر

  هشتَط تِ آى حَصُ هی ؿَد ٍ چگًَگی کاستشد اختشاع سا رکش ًواییذ.دس ایي تٌذ كٌایؼی کِ کاستشد اختشاع ؿوا 

ٍ لزا  هغاتق آئیي ًاهِ تَػظ ؿوا هی تاؿذ ،سػایت تٌظیوات فایل تَكیف اختشاع ،ایي فایل اص تَجِ داؿتِ تاؿیذ ّذف

 115شیي ٍ تَجِ تِ آهَصؽ ّای واع هؼتلضم ت تَضیح دادُ ؿذُ اکتفا ًوایذ. تٌظین كحیح تَكیف اختشًکات هتقاضی ًثایذ تٌْا تِ 

 هٌاتغ هؼتثش هی تاؿذ. اسائِ ؿذُ دس

.(اسائِ گشددكفحِ ی تؼذ اتتذای )خالكِ تَكیف اختشاع دس 
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 اختراع تًصیفخالصٍ 

دس ایي قؼوت خالكِ ای اص تَكیف اختشاع رکش هی ؿَد. تش خالف تَكیف اختشاع کِ هحذٍدیتی اص ًظش تؼذاد كفحات ًذاسد، 

تْیِ ؿَد. تشای تْیِ خالكِ تَكیف یک هقذهِ کَتاُ کِ هؼشف  کلوِ( 111تا  71)تیي  حذاکثش تایؼتی دس چٌذ خظ ،خالكِ تَكیف

تِ كَست فٌی رکش ًواییذ. تؼضی اص سا لی کِ اختشاع قلذ حل آى سا داسد ٍ ساُ حل )اختشاع هَسد ًظش( ٍ هـک تاؿذ صهیٌِ فٌی اختشاع

كیف اختشاع تٌْا تِ هضایا ٍ کاستشدّای اختشاع اؿاسُ هی ًوایٌذ ٍ تِ ساُ حل فٌی کوتش اؿاسُ هی َتخالكِ هختشػیي تِ اؿتثاُ دس 

ایي هْن حاكل هی  ،تشهض ضذ قفل چشخ ّا دس خَدسٍ تایذ تِ هکاًیضهی کِ اص عشیق آىًوایٌذ. تِ ػٌَاى هثال تشای اختشاع یک ػاهاًِ 

 ؿَد ٍ دس اختشاع تِ کاس سفتِ توشکض ًواییذ ٍ تِ هضایای جلَگیشی اص قفل ؿذى چشخ ّا دس ٌّگام اػتفادُ اص تشهض اکتفا ًٌواییذ.

 


