راَىمای وًشته ادعاوامٍ
ادػاًاهِ اص هْوتشیي هذاسن هشتثظ تا اختشاع است وِ چِ تِ لحاػ فٌی ٍ چِ تِ لحاػ حمَلی داسای جایگاُ
ٍ اّویت خاصی استّ .واًغَس وِ دس تؼشیف اختشاع روش ضذُ ،اختشاع ساُ حلی تىٌیىی تِ هٌظَس حل
هطىل فٌی هَجَد است ٍ تایذ داسای ّش سِ ضشط صیش تاضذ:
 جذیذ تَدى دس سغح جْاى داضتي گام اتتىاسی لاتل هالحظِ واستشد صٌؼتیٌّگام تٌظین فایل ادػاًاهِ تایذ تِ ایي ًىتِ تَجِ داضت وِ ّش ادػا تِ ًحَی ّش سِ ضشط فَق سا تشآٍسدُ
وٌذ .هی تایست دس ایي فایل لضٍهاً تا تیاًی واهالً دلیك ،هحذٍدُ فٌی ٍ تىٌیه عشح اسائِ گشدد تگًَِ ای وِ
ادػاّا تیاًگش تشجستگی ّای فٌی ٍ فاوتَسّای ًَآٍساًِ ای تاضذ وِ هختشع خَاستاس اًحصاس ٍ حوایت اص آى
است.
هَضَػات اختشاع تغَس ولی دس یىی اص دٍ چاسچَبِ «سٍش ،فشآیٌذ» یا «دستگاُ ،فشآٍسدُ» تمسین تٌذی هی
ضًَذ وِ ایي اهش دس ًحَُ تٌظین ادػاّا هَثش خَاّذ تَد .تش ایي اساس ادػاًاهِ ّا تِ سِ دستِ صیش تمسین
تٌذی هی ضًَذ:
الف) مًضًع اختراع یک فرآيردٌ ،محصًل ،يسیلٍ یا دستگاٌ باشد:
ادػاّای اختشاع تِ گًَِ ای ًَضتِ ضَد وِ تیاًگش ٍیژگی ّای فٌی آى هحصَل تاضٌذ .دس ٍالغ ساختاس
فیضیىی ،هىاًیىیِ هَضَع ٍ ًحَُ لشاس گیشی (اتصال یا تواس) آًْا تا ّن ضىل دٌّذُ اسىلت اصلی
ادػاّا خَاٌّذ تَد .هؼوَال ایي ًوًَِ ادػاّا تا ػثاساتی هثل "یه ٍسیلِ ،یه تشًاهِ واهپیَتشی ،یه
تجْیض ،یه فشآٍسدُ ،یه هحصَل ،یه دستگاُ ،یه لغؼِ ،یه اتضاس ،یه سیستن (فیضیىی) ٍ "...آغاص
هی ضًَذ.
ب) مًضًع اختراع یک ريش یا فرآیىد باشد:
ادػاّای اختشاع تایذ تِ گًَِ ای ًَضتِ ضَد وِ تیاًگش ٍیژگی ّای فٌی ٍ هشاحل تىٌیىی آى فشآیٌذ
تاضٌذ .دس ایي حالت ادػا یا ادػاّای اختشاع ،هشاحلی سا وِ جْت اًجام آى فشآیٌذ ًیاص است ،هَسد ادػا
لشاس هی دّذ ٍ ادػا تا ػثاساتی هاًٌذ یه فشآیٌذ ،یه سٍش ،یه سیستن (فشآیٌذی) ٍ  ...آغاص هی ضَد.
ج) اختراع ترکیبی از یک فرآيردٌ ي فرآیىدِ تًلید مرتبط با آن باشد:
دس ایي حالت ادػاّای اختشاع حذالل داسای دٍ ادػای هستمل هی تاضٌذ .یىی تشای فشآیٌذ ٍ دیگشی
تشای هحصَل .هاًٌذ اختشاػی تا ػٌَاى "سٍش ٍ دستگاّی جْت اًجام هاضیٌىاسی الىتشٍضیویایی"

هجوَػاً دس ّش  3حالت الصم است تذٍى اضاسُ تِ هضایای اختشاع ٍ یا لضاٍت دس هَسد ٍیژگی ّای آى ،اختشاع
اص تؼذ فٌی تطشیح ضَد ،تِ گًَِ ای وِ اص آى تشآیذ اختشاع هی تَاًذ تِ دسستی ػول وٌذ ٍ دس ػیي حال آى
سا هتفاٍت اص آًچِ وِ دس داًص فٌی پیطیي ضٌاختِ ضذُ تَصیف ًوایذ .تِ ػثاست دیگش آًچِ وِ تاػث تفاٍت
اختشاع صَست گشفتِ تا داًص فٌی پیطیي (ٍ یا اختشاػات لثلی) است تِ عَس ضوٌی دس ادػاّا اضاسُ ضَد.
گشچِ گاّی دس ادػای اٍل اجضاء هْن ٍ اصلی اختشاع ًیض هؼشفی هی ضًَذ اها الضاهی تِ هؼشفی توام ػٌاصش ٍ
اجضاء اختشاع ًوی تاضذ هگش آًىِ دس جضئی تىٌیه جذیذی تِ واس سفتِ تاضذ ٍ یا تِ صَست اتتىاسی واستشد
جذیذی اص آى جضء تیاى ضذُ تاضذ.

شیًٌ وگارش ادعاوامٍ
دلت دس تَصیِ ّای صیش ضشٍسی تٌظش هی سسذ:
 فایل ادػاًاهِ فمظ تایذ ضاهل ادػاّا تصَست ضواسُ گزاسی ضذُ تاضذ .دس ادػای ضواسُ یه وِادػای هستمل است ولیّتِ ادػایِ اختشاػی تیاى ضَد ٍ دس ادػاّای ٍاتستِ تؼذی ضوي اسجاع تِ
ضواسُ ادػای هستمل ،جضئیات فٌی ٍ تىٌیه هَضَع ،صشیح ٍ ضفاف ٍ دلیك اسائِ گشدد .دلت وٌیذ
وِ ّش تماضای ثثت اختشاع حذالل داسای یه ادػای هستمل هی تاضذ ٍ تستِ تِ هَضَع هَسد ادػا،
تیص اص یه ادػای هستمل ًیض هتصَس است .ادػاّای ٍاتستِ هی تَاًٌذ تِ ادػای هستمل یا حتی تِ
ادػاّای ٍاتستِ لثل اص خَد ٍاتستگی داضتِ تاضٌذ .فشض وٌیذ ادػای ٍاتستِ « »4تِ ادػای هستمل
« »1یا هثالً ادػای ٍاتستِ «ٍ »2اتستگی داسد ،ایي تِ هؼٌای آى است وِ دس ادػای « »4جضئیاتی
دلیك تش ٍ جضئی تش دستاسُ ادػای « »1یا « »2اسائِ هی ضَد .تش ایي اساس ادػای « »4هی تَاًذ
ایٌگًَِ آغاص ضَد :هغاتك ادػای « »1یا هغاتك ادػای «»2
 ّش ضواسُ اص ادػاّا تِ صَست یه ػثاستِ یىپاسچِ ٍ واهل تٌظین ضَد یؼٌی اص یه جولِ واهل یا اصچٌذ جولِ هشتثظ تِ ّن تطىیل ضذُ تاضذ تِ ًحَی وِ دس ّش ضواسُ اص ادػاّا تٌْا یه هشتثِ اص
ًمغِ ٍ دس پایاى آى استفادُ ضَد.
 ادػاّا هحل اسائِ هضایا ،لاتلیت ّا ،واستشدّا ،لضاٍت دس هَسد ٍیژگی ّا ٍ هاًٌذ ایٌْا ًوی تاضذ.ادػاّا تایذ تىٌیه ٍ اتتىاسی وِ تاػث تشٍصِ آى هضایا ٍ لاتلیت ّا ٍ واستشدّا ضذُ تیاى وٌذ.
 ّش ادػا تصَست یه گضاسُ لاتل اسصیاتی ٍ لاتل اػتثاسسٌجی تٌظین ضَد لزا هغالةِ ولی ٍ هثْن ٍغیش لاتل سٌجص ٍ غیش لاتل اسصیاتی ،ادػا هحسَب ًوی ضًَذ.
 ادػاّا اص اعالػات اسائِ ضذُ دس فایل «تَصیف اختشاع» فشاتش ًشفتِ ٍ تغَس واهل دس ایي فایل ٍخصَصاً تخص « اسائِ ساُ حل تشای هطىل فٌی هَجَد  »...اثثات ٍ هذلل ضذُ تاضذ .تِ تیاى دیگش
الصم است ّواٌّگی واهل ٍ استثاط تٌگاًگی تیي فایل ّای «تَصیف اختشاع» ٍ «ادػا یا ادػاّای
اختشاع» تشلشاس تاضذ ٍ ته ته ادػاّا دس فایل «تَصیف اختشاع» پطتیثاًی ضًَذ.

 اص روش همذهِ ّایی هاًٌذ «ایٌجاًة ادػا هی وٌن وِ تشای اٍلیي تاس ایي واس سا اًجام دادُ ام »..یاهطخصات َّیتی هختشػیي ٍ هاًٌذ ایٌْا خَدداسی ضَد.
 دس فایل ادػاّا اص روش هغالةِ خاسج اص ادػاّایِ ضواسُ گزاسی ضذُ ،تحت ّش ػٌَاًی (هاًٌذ تىٌیهساخت ،ػٌاصش اختشاػی ،اجضاء اختشاع ٍ هاًٌذ ایٌْا) خَدداسی ضَد.

ادػاّای ًَضتِ ضذُ دس یه ادػاًاهِ ،تِ دٍ دستِ ولی ادػاّای هستمل ٍ ادػاّای ٍاتستِ تمسین هی ضًَذ ٍ
هؼوَال تؼذاد ادػاّای هستمل ووتش اص ادػاّای ٍاتستِ است ٍ دس تیطتش هَاسد ،ادػاّای اختشاع تٌْا هطتول
تش یه یا دٍ ادػای هستمل هیتاضٌذ.
الف) ادعای مستقل:
ادػای هستمل ادػایی است وِ تِ سایش ادػاّا ٍاتستگی ًذاضتِ ٍ تِ تٌْایی ٍ تِ ٍضَح ٍیژگی ّای
فٌی اصلی اختشاع سا دس خَد جای دادُ تاضذ .توام اظْاسًاهِ ّای اختشاع ضاهل یه یا دس تشخی
هَاسد دٍ یا چٌذ ادػای هستمل هیتاضٌذّ .ویطِ اٍلیي ادػا لغؼا یه ادػای هستمل تَدُ ٍ ایي ادػا
تیطتشیي داهٌِ حوایت اص اختشاع سا علة هیوٌذ ،تذیي هؼٌی وِ ػوَها عَالًیتش اص ادػاّای دیگش
است ٍ تِ گًَِای تِ تىٌیىْای اصلی واس اضاسُ وشدُ ٍ اغلة اجضاء هَثش (صهاًی وِ اختشاع فشآٍسدُ
است) یا هشاحل اصلی اختشاع (صهاًی وِ اختشع فشآیٌذ است) دس آى تیاى هیضًَذ.
ب) ادعای يابستٍ:
ّش ادػای دیگشی وِ تِ تیاى سایش ٍیژگیْای فٌی اختشاع تپشداصد ٍ یا جضئیات فٌی هَاسد روش ضذُ
دس ادػای هستمل یا ادػاّای ٍاتستِ دیگش سا تطشیح وٌذ ،دس صهشُ ادػاّای ٍاتستِ تِ حساب هی آیذ.
هؼوَال ایي ادػاّا تا اسجاع تِ سایش ادػاّا ضشٍع هی ضًَذ .ادػای ٍاتستِ هوىي است تِ ادػای
هستمل ،یه یا چٌذ ادػای ٍاتستِ ٍ یا ّوضهاى تِ ادػای هستمل ٍ ٍاتستِ اسجاع دادُ تاضذ .ادػاّای
ٍاتستِ ػوَها وَتاّتش ّستٌذ ٍ ًسثت تِ ادػاّای هستمل هحذٍدُ حوایت ووتشی سا پَضص
هیدٌّذ .هؼوَال اتتذای ادػای ٍاتستِ تا اسجاع تِ ادػاّای پیطیي تِ صَستْای صیش آغاص هی ضَد.
آغاص هی ضَد :هغاتك ادػای ضواسُ ّ . ...وچٌیي دس هَاسدی ادػای ٍاتستِ هی تَاًذ تِ چٌذ ادػا
اسجاع دّذ ،هثال " :هغاتك ادػای ضواسُ یه ٍ دٍ"

ومًوٍ ادعاوامٍ
هثال فشض وٌیذ وِ ضخصی تشای اٍلیي تاس دٍچشخِ سا ساختِ است ٍ هی خَاّذ ادػاًاهِ آى سا
تٌَیسذ:
ادػای ضواسُ  :1آًچِ ادػا هی ضَد ٍسیلِ ًملیِ ایست هتطىل اص دٍ چشخ وِ دس اتتذا ٍ اًتْای یه
ساصُ فلضی ًصة هیضًَذ ٍ سشًطیي وِ دس فاصلِ تیي دٍ چشخ سٍی لسوت تؼثیِ ضذُ هیًطیٌذ ٍ
تا استفادُ اص ًیشٍی ػضالت پا اهىاى جاتجایی ٍسیلِ ٍ سشًطیي سا فشاّن هیوٌذ ،وِ ایي ٍسیلِ اص
اجضای صیش تطىیل ضذُ است:
 دٍ ػذد چشخ دس جلَ ٍ ػمة، تذًِ ٍ ساصُ فلضی وِ اجضای هختلف ایي ٍسیلِ ًملیِ تش سٍی آى ًصة هی ضًَذ، صیي یا صٌذلی تشای ًطستي سشًطیي، صًجیش ،تَپی ٍ چشخ صًجیش تشای اًتمال حشوت تیي چشخ ّا، سواب تشای اًتمال ًیشٍی پای سشًطیي ٍ سیستن تشهضگیشیادػای ضواسُ  :2هغاتك ادػای ضواسُ  1جْت اًتمال ًیشٍی ػضالت پا تِ چشخ ّا اص دٍ چشخ صًجیش
استفادُ هی ضَد تِ ًحَی وِ چشخ صًجیش تضسگتش دس پاییي ساصُ دٍچشخِ ٍ دلیما دس صیش پاّای
ساًٌذُ ًصة هی ضَد ٍ چشخ صًجیش دٍم سٍی هحَس چشخ ػمة ًصة هیگشدد ٍ حشوت ػضالت پا اص
عشیك هىاًیضم سواب ٍ تِ ٍاسغِ یه صًجیش تاػث چشخص چشخ ػمة دٍچشخِ هیضَد.
ادػای ضواسُ  :3هغاتك ادػای ضواسُ  2هىاًیضم سواب تِ گًَِ ای عشاحی ضذُ وِ حشوت سفت ٍ
تشگطت ساق پای سشًطیي سا تِ حشوت دٍساًی چشخ صًجیش تثذیل هیوٌذ ٍ ایي چشخص تِ ٍاسغِ
دٍ تلثشیٌگ وِ دس داخل تَپی هشوضی لشاس داسًذ تسْیل هیضَد.
ادػای ضواسُ  :4تٌاتش ادػای ضواسُ  ،2چشخ صًجیش ػمة تِ ًحَی عشاحی ضذُ است وِ تٌْا اهىاى
اًتمال ًیشٍ جْت حشوت دٍچشخِ تِ سوت جلَ سا داساست ٍ دس جْت ػىس ّشص دٍساى هیىٌذ ٍ
ًیشٍیی اًتمال ًوی دّذ.
ادػای ضواسُ  :5هغاتك ادػای ضواسُ  1چشخ ّای دٍچشخِ هتطىل اص یه سیٌگ فلضی است وِ
الستیه سٍی آى سَاس ٍ داخل الستیه تیَب تاد ضذُ لشاس داسد ٍ جْت استحىام تخطیذى تِ
سیٌگ ٍ جلَگیشی اص خن ضذگی سیٌگ دس تشاتش فطاسّای ًاضی اص سغح جادُ ،هحیظ سیٌگ تَسظ
تؼذادی سین فلضی تِ تَپی لشاس گشفتِ دس هشوض سیٌگ هتصل هیطَد.

ادػای ضواسُ  :6هغاتك ادػای ضواسُ  5جْت جلَگیشی اص سایص تیَب دس اثش اًتْای سیوْای
فلضی اص یه الیِ الستیه ضذسایص سٍی هحیظ تیشًٍی سیٌگ استفادُ هی ضَد تا دس فاصلِ تیي
اًتْای سین ٍ تیَب لشاس گیشد.
ادػای ضواسُ  :7هغاتك ادػای ضواسُ  1صیي دٍچشخِ تا استفادُ اص تؼذادی فٌش ٍ هیشا وٌٌذُ تِ گًَِ
ای عشاحی ضذُ وِ آسایص هغلَب سشًطیي سا تاهیي وٌذ ٍ تِ ٍاسغِ یه هىاًیضم لاتل تٌظین
تاالی ساصُ سَاس هیطَد.
ادػای ضواسُ  :8هغاتك ادػای ضواسُ  1جْت چشخص آساى چشخ ّا حَل هحَس چشخ اص یه تَپی
استفادُ هیطَد وِ دس داخل آى تلثشیٌگ ّای تواس صاٍیِ ای تِ هٌظَس سَاس ضذى تَپی سٍی هحَس
استفادُ ضذُ است.
تمیِ ادػاّا الی آخش ...الثتِ سٍضْای ًَضتي ادػا تستِ تِ ًَع اختشاع هوىي است هتفاٍت تاضٌذ ٍ
تَصیِ هیطَد تا یافتي اختشاع ّای هطاتِ تِ واس خَد دس  google patentیا سایش پایگاُ ّای
دادُ هشتَط تِ اختشاع ،هٌاسثتشیي ادػاًاهِ تٌظین ضَد .ادػاّا تایذ تىٌیه ّای فٌی ًَآٍساًِ ٍ
ٍیژگیْای اتتىاسی عشح سا هَسد ادػا لشاس دّذ.

