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رازی  یویدستَر العول هالکیت فکری ضرکت پترٍض هغالعِ  هخترع 

 

 

 هراحل ثبت اختراع

هراجعِ بِ دفتر خاًِ جْت تٌظین ٍکالتٌاهِ هحضری بِ ًام هخترع با تاییذ هرکس پژٍّص ٍ -1

 هذیر عاهل ضرکت ٍ با حضَر ًوایٌذُ حقَقی  ضرکت

 فعال سازی  حساب  کاربری در ساهاًِ هالکیت هعٌَی با هطخصات پیاهک دریافتی  -2

 تْیِ هذارک -3

 ضرح ٍ تَصیف اختراع -

 ادعاًاهِ   -

اسکي تصَیر  کارت هلی  ٍ ضٌاسٌاهِ ّوِ ی  هذعیاى ٍ هذیر عاهل ضرکت بِ  -

 jpegکیلَ بایت بِ فرهت  055صَرت هجسا با حجن کوتر از 

  

 

 

 هخترع

 

 

 

 

 

 

 

 تکویل  فرم اظْار ًاهِ عبق  هطخصات ساهاًِ هالکیت هعٌَی 

http://ipm.ssaa.ir 

 ٌِثبت اظْار ًاهِ ، تْیِ ضَد. ًکتِ: پریٌت صفحِ هربَط بِ پرداخت ّسی 

 ٍّصژارائِ ٍکالتٌاهِ هحضری بِ هرکس پ 

  بعذ از داٍری را اًجام هی دّذ ٍ اهَر هربَط بِ ثبت اختراع هرکس پژٍّص فقظ

در ًگارش ضرح ٍ تَصیف اختراع ٍ ادعاًاهِ ٍ هراحل  علوی اختراع تٌْا بِ 

 صَرت هطاٍرُ ّوکاری هی ًوایذ.

  

 

 هخترع

تْیِ هذارک هَرد 

اظْارًاهًِباز  ثبت   

 تکویل فرم اظْار ًاهِ

http://ipm.ssaa.ir/
http://ipm.ssaa.ir/


   

 هخترع

 ًسخِ از هذارک زیر بِ هرکسپژٍّص 2ارائِ  -1

 *اظْار ًاهِ اختراع

 *ضرح ٍ تَصیف

 *ادعاًاهِ

 *خالصِ اختراع

 *ًقطِ ّای  فٌی اختراع

 *فتَکپی ضٌاسٌاهِ ی ّوِ هخترعیي

 *ٍکالتٌاهِ

 ارائِ فاکتَرّای  زیر بِ هرکس پژٍّص  -2

 *ّسیٌِ ثبت اظْارًاهِ

 است(*ّسیٌِ استعالم )سقف ّسیٌِ استعالم ّا هحذٍد 

 وایت از اختراعح*ّسیٌِ حق الثبت بِ ّوراُ ّسیٌِ سال اٍل 

 *ّسیٌِ ثبت آگْی در رٍزًاهِ رسوی

  

 

 

 

 هخترع

 

 

 

 اًجام اقذاهات قاًًَی تَسظ هرکس پژٍّص  -1

 جْت تطکیل پرًٍذُ فیسیکی اختراع ٍکیل قاًًَی اعسام -2

 سٌذ اختراع ٍ تْیِ کپی برابر اصل بِ تعذاد هخترعیي جْت دریافت ٍکیل قاًًَی اعسام -3

 هرکسپژٍّص 

 

فرایٌذ ثبت اختراع عی 

 در هرکس هالکیت هعٌَی

در ٍب سایت : ییراٌّوا

 رازی

 اتوام هراحل 

یذ
تای

 

 هردٍد

 ارائِ هذارک اختراع

+ 

 ارائِ فاکتَرّای پرداختی

 دریافت سٌذ اختراع


