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ورود به بخش ثبت اظهارنامه:

1(خدمات الکترونیکی		اداره ثبت اختراعات)  2		اختراعثبت اظهارنامه )  3

با کلیک بر روي ثبت اظهارنامه اختراع به بخش ثبت آن وارد شوید.



:تعهد نامه
صورت از آنجایی که سیستم این مواعد را ب.قبول این تعهد نامه به منزله رعایت مواعد قانونی می باشد

دد، پس از لذا موکدا تاکید می گر.اتوماتیک رعایت می نماید امکان تغییر تصمیم اتخاذ شده ، وجود ندارد
.ثبت اظهارنامه مواعد قانونی را رعایت نمایید

صلی صفحه بعد نمایش داده می شود ،در غیر اینصورت ،صفحه ا		موافق هستم	با کلیک بر روي گزینه
.پورتال نمایش داده خواهد شد



که قصد  زمانی باید از این گزینه استفاده نمایید:می خواهم یک اظهارنامه جدید ثبت کنم
.اختراع جدید را دارید		ثبت 

		
:می خواهم یک اظهارنامه ضمن اعتراض ثبت کنم	آئین نامه اجرایی  60وفق ماده 

عتراض  چنانچه شخصی نسبت به تقاضاي ثبت اظهارنامه اختراع اعتراض داشته باشد و این ا
سلیم  معترض مبنی بر ادعاي حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن ت

زمان با ، در صورتی که اختراع قبال به نام او ثبت نشده است ، باید هم	مرجع ثبت شده است 
اختراع  اعتراض ، براي اختراع خود مطابق با قانون و آیین نامه تقاضاي ثبت کرده و حق ثبت

.و تمام مخارج مربوط به آن را تایید نماید

:انتخاب نوع اظهارنامه
:ثبت اختراع به یکی از دو روش زیر امکان پذیر است



 مالک اظهارنامه، نماینده قانونی، دریافت کننده ابالغ،: (ورود اطالعات اظهارنامه*
)مشخصات مخترع، عنوان و خالصه اختراع، ادعاي حق تقدم

بارگذاري ضمائم*

بازبینی اطالعات و ضمائم*

پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه*

:مراحل ثبت اظهارنامه



:مالک اظهارنامه
ختراع می ا) یا مالکین(مالک به کسی اطالق می گردد که اختراع به نام وي تقاضاي ثبت می گردد، مالک 

.باشد) ویا هردوي آنها(حقیقی یا حقوقی ) یا اشخاص(تواند شخص 

د بایـد  چنانچه متقاضی مایل به ثبت اختراع به نام خود یا شخص حقیقـی دیگـري باشـ   	:شخص حقیقی 
.گزینه شخص حقیقی را انتخاب و اطالعات فرم را تکمیل نماید

اشـد  ب... چنانچه مالک ثبت اختراع یک شرکت یا مؤسسه، انجمن، سازمان،حزب، نهاد، و	:شخص حقوقی 	
.باید گزینه شخص حقوقی را انتخاب و اطالعات فرم را تکمیل نماید

نها بـا قیـد   چنانچه تعداد مالکین حقیقی بیش از یک نفر باشد در این فرم باید مشخصات تمامی آ	:1نکته 
.میزان سهم هرشخص مشخص گردد

الـک و  چنانچه متضاضیان اظهارنامه شامل شخص حقیقی و حقوقی باشند می بایست با افزودن م	:2نکته 
.انتخاب نوع حقیقی یا حقوقی اطالعات مربوط به هر دو را تکمیل نمایند

م و درصورتیکه مالک شخص حقیقی یا حقوقی مقیم خارج از کشـور مـی باشـد، مـی بایسـت اسـ      	:3نکته
.نشانی متقاضی را عالوه بر فارسی با حروف التین نیز وارد نماید

.کلیک نمایید	                       	جهت ورود اطالعات مالک اظهارنامه باید روي دکمه





ا و مرحله اول افزودن حداقل یک مالک اجباري است ، چنانچه مالک حقیقی یا حقوقی و ایرانی یدر  -
اتوجه به سپس اطالعات مالک را ب -غیرایرانی باشد در قسمت باالي فرم این امر می بایست مشخص گردد

)فیلدهاي ستاره دار اجباري هستند(کیفیت خواسته شده وارد نمائید 

.کلیک نمایید		ثبت اطالعات		پس از ورود کامل اطالعات مالک روي دکمه									 -



یا  .ماییدچنانچه مالک اظهارنامه اعم از حقیقی توانید تعداد بیشتري مالک یا مالکین براي اظهارنامه وارد ن

الکین براي می توانید تعداد بیشتري مالک یا م			افزودن مالک	حقوقی بیش از یک نفر باشد با زدن دکمه 
ترتیب  همچنین توجه داشته باشید چنانچه اولویت مالکین مهم است مالکین را به.اظهارنامه وارد نمایید

ی در هریک از مراحل کار چنانچه تمایل به حذف اطالعات درج شده داشته باشید م. اولویت بیافزائید
.توانید روي ضربدر کلیک نمایید

.براي ویرایش اطالعات جاري می توانید بر روي قلم کلیک نمایید

لیک کپی ک		چنانچه تمایل به کپی کردن اطالعات مالک بعنوان مخترع را دارید می توانید روي دکمه

.نمایید



با کلیک روي دکمه		مرحله بعدي		به صفحه نماینده قانونی وارد می شوید.
 :1نکته	ایی در اعالم شناسه ملی اشخاص حقوقی براي اشخاص حقوقی اجباریست ، در صورتیکه در زمان ثبت پیغام خط

ابان تقاطع اتوبان مدرس و خی: آدرس (این خصوص صادر شد، تنها مرجع رفع مشکل اداره کل ثبت شرکت ها می باشد
)میرداماد

نمونه خطاها:
- شرکت منحل شده است.
- چنین شناسه ملی وجود ندارد.

- در این پیغام (نام شرکت با شناسه ملی تطابق ندارد	ان نام را نام صحیح به شما نمایش داده می شود ، می توانید هم
رکتها مراجعه اگر نام شرکت را تغییر داده اید براي تصحیح باید به اداره کل ثبت ش.کپی و در فیلد نام شرکت قرار دهید

.)نمایید

:2نکته		اعالم کد ملی اشخاص حقیقی نیز اجباري است که از سازمان 		ه می ثبت احوال بصورت بر خط استعالم گرفت
.شود

موارد زیر از سازمان ثبت احوال استعالم بر خط گرفته می شود:
-  کد ملی(شماره ملی(
- نام
- نام خانوادگی
- نام پدر
- تاریخ تولد

 ئی "و  "یی "دقت داشته باشید که این موارد را باید عین موارد نوشته شده در کارت ملی تایپ نمایید، سیستم بین" 	-
.و مشابه اینها تفاوت قائل است به فاصله بین کلمات هم حساس است	 "آ  "و  "ا  "		  
ید از در هرمرحله از تکمیل فرم اظهارنامه، براي جلوگیري از حذف اطالعات وارد شده بر اثر قطع شبکه یا برق، می توان

.، استفاده و شماره رهگیري، دریافت نمائید		گزینه
 بعد انتخاب گزینه ثبت موقت		جهت رویت . شماره رهگیري در قسمت باالي فرم نمایش داده می شود	یري شماره رهگ

.را بر روي عبارت شماره رهگیري نگاه داشته و کد رهگیري خود را یادداشت نمایید	نشانگر ماوس 



این  چرا که در(کد رهیگري به منزله ثبت اظهارنامه و تحویل آن به اداره نیست  :تذکر بسیار مهم
یند ثبت و تنها به منظور تکمیل مدارك تا قبل از اتمام فرآ		) وضعیت اظهارنامه در اداره قابل رویت نیست

.اظهارنامه می باشد



:نماینده قانونی
:نماینده قانونی صرفا می تواند یکی از موارد ذیل باشد		

.نماینده قانونی معرفی نشود -1
موسسه/ صاحب امضاء شرکت  -2
وکیل دادگستري -3
دفتر حقوقی -4

:توضیحات موارد فوق

.رنداگر مالک یا مالکین ، شخص حقیقی هستند نیازي به معرفی نماینده قانونی ندا	:1توضیح بند 
سه را موس/ شرکت 	اگر مالک یا مالکین ، شخص حقوقی هستند ، حتما باید صاحبان امضا 	:2توضیح بند 

شته باشند که موسسه وکیل رسمی دادگستري دا/ بعنوان نماینده قانونی معرفی نمایند مگر اینکه شرکت 
.در این صورت باید آن شخص را معرفی نمایند

انونی  مالکین حقیقی یا حقوقی ، مختارند یک وکیل رسمی را به عنوان نماینده ق/ مالک 		:3توضیح بند 
.معرفی نمایند

احب امضاء  اگر مالک یا مالکین حقوقی هستند حتما باید از بین وکیل رسمی دادگستري و یا ص	:تذکر
.یکی را بعنوان نماینده قانونی معرفی نمایند

ان یا وکیل رسمی دادگستري ، یک دفتر حقوقی را بعنو	مختارند بجاي صاحب امضاء 	:4توضیح بند 
.نماینده قانونی معرفی نمایند

ه هاي زیر گزین		حقیقی معرفی نموده باشید در قسمت نماینده قانونی 	اظهارنامه را		مالکین /اگر در مالک 
:را مشاهده خواهید نمود





زینه مرحله ، با انتخاب گ)وکیل نداشته باشد(چنانچه متقاضی ثبت اظهارنامه نماینده قانونی  -
ات مالک به ي بعد ، به معنی اینکه شخص مالک یا یکی از مالکین پیگیر امور خواهد بود ،مشخص

.عنوان دریافت کننده ابالغ ها درج می گردد

یل رسمی وک(چنانچه متقاضی ثبت اظهارنامه داراي وکیل دادگستري باشد می بایست گزینه -		
یاز را  را انتخاب نموده و گزینه افزودن نماینده قانونی را فشرده و اطالعات مورد ن) دادگستري 

.نماید		وارد 
ود را وارد اطالعات خ	به عنوان نماینده قانونی ) دفتر حقوقی(با انتخاب گزینه 		دفاتر حقوقی -				

.نمایند

گزینه 		 حقوقی معرفی نموده باشید در قسمت نماینده قانونی		اظهارنامه را		مالکین /اگر در مالک 
:هاي زیر را مشاهده خواهید نمود



شخصات اگر شخص حقوقی داراي وکیل دادگستري باشد در قسمت نماینده قانونی و دریافت کننده ابالغ ها م
موسسه  /صاحب امضا (وکیل قید می شود در غیر اینصورت مشخصات کسی که حق امضا دارد با انتخاب گزینه 

رود صاحب امضا را و	اشخاص / شخص 	اطالعات 	با انتخاب گزینه افزودن نماینده قانونی . قید می شود ) شما
.نمایید

.به مرحله دریافت کننده ابالغ وارد می شوید		با انتخاب گزینه

وضعیت  چرا که در این(کد رهیگري به منزله ثبت اظهارنامه و تحویل آن به اداره نیست   :تذکر بسیار مهم
رنامه می و تنها به منظور تکمیل مدارك تا قبل از اتمام فرآیند ثبت اظها	) اظهارنامه در اداره قابل رویت نیست

.باشد



:دریافت کننده ابالغ
.دریافت کننده ابالغ صرفا می تواند یک شخص حقیقی باشد		:1تذکر 
ا می تواند امکان تایپ مشخصات دریافت کننده ابالغ وجود ندارد چرا که دریافت کننده ابالغ صرف	:2تذکر 

:یکی از اشخاص ذیل باشد
یکی از مالکین یا یکی از نمایندگان قانونی

ه قانونی ، صرفا زمانی می شود مشخصات دریافت کننده ابالغ را تایپ نمود که در صفحه نمایند	:تبصره
نام صاحب  مشخصات یک دفتر حقوقی بعنوان نماینده قانونی نوشته شده باشد در این حالت صرفا باید

.امضا دفتر حقوقی بعنوان دریافت کننده ابالغ وارد شود

.تمام مکاتبات اداره با شخص معرفی شده در این بخش صورت می پذیرد 	:3تذکر
لفن جهت اطالع رسانی مکاتبات ، مکاتبات از طریق آدرس الکترونیکی و همچنین ارسال پیامک به ت

ه بدیهی است پست الکترونیکی و پیامک مالك عمل اداره در محاسب.ایشان ، ارسال خواهد شد	همراه 
  مالك عمل اداره صرفا مواعد قابل. مواعد نخواهد بود و صرفا جهت اطالع رسانی این امر اتفاق می افتد

.رویت در بخش پیگیري اظهارنامه و خالصه پرونده می باشد
عرفی شده اگر بیش از یک مالک معرفی شده باشد و یا اینکه بیش از یک نفر در بخش نماینده قانونی م

:باشد اسامی اشخاص را بصورت ذیل در صفحه دریافت کننده ابالغ مشاهده خواهید نمود

) سه شماموس/ صاحب امضاشرکت ( به عنوان مثال اگر نام دونفر را به عنوان نماینده 	با ورود به این صفحه 
:صفحه زیر را مشاهده می کنید. قید گردد



.با انتخاب یکی از این اشخاص ، فرد مورد نظر به عنوان دریافت کننده ابالغ معرفی می شود

.به مرحله بعد می روید			پس از انتخاب دریافت کننده ابالغ با کلیک بر روي





مشخصات مخترع
.رکتهانه کمپانی و ش		نوشتن مشخصات مخترع ضروري است مخترع الزاما باید شخصی حقیقی باشد 

 چنانچه مخترع بخواهد نام وي در گواهینامه اختراع قید نشود، مراتب باید کتباً از سوي وي	:توجه 		
ت بدین منظورباید نامه عدم قید نام مخترع در گواهینامه را در ضمائم اظهار نامه پیوس.درخواست گردد

.نماید

مخترع باید اشخاص حقیقی باشند نه حقوقی	:نکته 		
.کلیک نمایید		جهت ورود اطالعات مشخصات مخترع باید روي دکمه



.اطالعات خواسته شده را وارد نمائید) غیر ایرانی(و یا ) ایرانی(با انتخاب مخترع 



توانید دکمه افزودن مخترع می درصورتی که اظهارنامه بیش از یک مخترع داشته باشد، با زدن 
.اضافه نماییدتعدادبیشتري مخترع یا مخترعان دیگر پس از ثبت اطالعات اختراع 

 دکمه		در هریک از مراحل کار چنانچه تمایل به حذف اطالعات درج شده داشته باشید می توانید روي
.نماییدضربدر کلیک 

.کلیک نمایید	روي قلمبراي ویرایش اطالعات جاري می توانید بر 



:عنوان و خالصه اختراع
ود عنوان اختراع باید به گونه اي مطرح ش. الزامی است		عنوان اختراع		در این قسمت قید	:عنوان اختراع 

.که نکته نو آورانه و فن نوآورانه و برجستگی تکنیکی و مختصر و گویا باشد

پیمانه اتوماتیک: عنوان اختراع												:به عنوان مثال				
در  وضعیت موجود. خالصه صرفاً براي اطالعات فنی و فاقد استفاده هاي حقوقی است		:خالصه اختراع

.زمینه اختراع و راه حل ارائه شده در اختراع بصورت خالصه می بایست در این قسمت درج شود
در  1386آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  13برطبق ماده 

:خالصه اختراع باید به شرح ذیل عمل شود
.با عنوان اختراع شروع شود) 1
رد زمینه فنی که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوي سوابق اخترع ادعایی مو) 2

.استفاده قرار گیرد
طور مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده براي آن را و همچنین کاربرد یا کاربردهاي اصلی اختراع را ب) 3

)چونکه در توصیف اختراع این مواردباید به تفصیل بیان شود(اجمالی روشن نماید 
ا براساس درصورت لزوم خالصه اختراع باید مشتمل به فرمول هاي شیمیایی یا معادالت ریاضی باشد ت) 4

.آنها ویژگی هاي اختراع به بهترین شکل بیان شود
هر قسمت  درصورتی که براي توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خالصه) 5

مالی باید نشانه هاي ارجاع دهنده به هریک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد فلذا اگر براي بیان اج
.اختراع مثالها یا نقشه ها مقتضی باشد باید ضمیمه شود

ش اختراعدر خالصه اختراع بیشتر باید برجستگیهاي تکنیکی و فنی اختراع ذکر شود نه مزایا و ارز) 6
داد در قوانین ملی بسیاري از کشورها براي میزان وحجم مطالب خالصه اختراع، معیار و محدودیت تع) 7

.کلمه باشد 200تا  70درنظر گرفته شده است ودر کشور ما باید این بیان بین کلمات 



:افشاي اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی 
این گزینه را 	چنانچه اختراع در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی افشاء شده باشد 

ت در گواهی شرک(بدیهی است که درصورت انتخاب این فیلد باید مدارك مربوطه (بلی انتخاب نمایید 
گاه مذکور نمایشگاه که به تایید مسئوالن ذي ربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایش

)را در بخش ضمائم پیوست نماید) به نمایش گذاشته شده است

یل میشود منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذي صالح داخلی تشک		:نکته
ی برگزار و یا توسط دولت یا اشخاص ذي صالح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین الملل

وري در فرض اخیر گواهی مسووالن ذي ربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی هاي جمه.میگردد
.اسالمی ایران رسیده باشد

ه سوء چنانچه اختراع به دلیل یا در نتیج	:سوءاستفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی 		
خص نمایید  با انتخاب گزینه بلی آن را مش. استفاده اشخاص ثالث یا ذي حق قبلی متقاضی افشا شده باشد

ر بخش بدیهی است که در صورت انتخاب این فیلد باید تمامی مدارك دال بر سوء استفاده شخص ثالث د(
.)ضمائم پیوست شود

ی انتخاب در صورتیکه اختراع ، نرم افزار می باشداین گزینه را بل	:آیا اختراع شما جنبه نرم افزاري دارد؟ 
طبق .اب نمائیدرا انتخ	با انتخاب این گزینه، فیلد دیگري نمایش داده می شود که باید طبقه نرم افزار . نمایید

اربردي ، طبقه بندي تعیین شده توسط شوراي عالی انفورماتیک نرم افزارها به سه دسته سیستمی ، ک

		.خدماتی تقسیم می شوند



		:مرجع پیشنهادي شما براي استعالم
براي احراز نوع آوري اختراع باید یکی از مراجع ذي صالح اختراع مورد نظر را از حیثیت نوع آوري 

وجود در می توانید یکی از مراکز م. و گام ابتکاري و کاربرد صنعتی بررسی و اعالم نظر نماید) تازگی(

ا انتخاب ر "انتخاب نشده "اگرمرکز مورد نظر شما در فهرست وجود نداشت گزینه . لیست را انتخاب کنید
.کنید

را  نام مرجع پیشنهادي خود	:در صورتی که مرجع پیشنهادي شما در فهرست فوق موجود نباشد
.در این قسمت وارد کنید

مت را چنانچه از مرجع ذي صالح جهت استعالم اطالع کافی ندارید اطالعات مربوط به این دو قس		:نکته 
وارد ننمایید و می توانید در مراحل بعدي پرونده مرجع ذي صالح جهت استعالم خود را 

.و با پیشنهاد کارشناس پرونده انتخاب نمایید) درخواست استعالم(توسط الیحه 
پس ازتکمیل اطالعات مربوط به صفحه مشخصات اختراع جهت ورود به صفحه ادعاي حق تقدم روي 

.مرحله بعد کلیک نمایید		دکمه
ذیصالح  و این نکته الزم به ذکر این است که این اظهارنامه صرفا جنبه اعالمی دارد و نهایتا تعیین مرجع

.بعهده کارشناس پرونده می باشد





:ادعاي حق تقدم
سانده اند، این فرم را صرفا اشخاصی که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضا کنوانسیون پاریس به ثبت ر

.  ت شودضمائم پیوس	بدیهی است درصورت انتخاب این بخش، باید مدارك حق تقدم در بخش . پر نمایند
)تمامی مدارك حق تقدم باید به زبان اصلی و همچنین داراي ترجمه رسمی دادگستري باشند(

در . ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود 12مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، : نکته 
.این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد

مائم واد به مرحله بارگذاري ض				درصورتیکه اظهارنامه درخواستی فاقد حق تقدم بود با کلیک روي دکمه
.می شوید



:بارگذاري ضمائم
 با انتخاب مرحله دو از مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه با عنوان بارگذاري ضمائم اظهارنامه،

.میتوانید ضمائم مورد نیاز را پیوست نمایید



داشته وجه کند تکه سیستم قبول می حجمی و ) پسوندهاي قابل قبول(در صفحه باز شده ، به نوع فایل 
.نماییدباشید و بر اساس آن فایل را الصاق 

.کلیک نمایید	بارگزاري پیوست  	جهت پیوست نمودن ضمائم ، ابتدا روي گزینه
در نهایت کلیک نموده و تصویر مدرك مورد نظر را انتخاب نماییدجستجو را 	از منوي باز شده ابتدا گزینه

.نماییدارسال پیوست کلیک 	بر روي گزینه 



زودن اف "درصورتیکه اظهارنامه شما نیاز به ضمائم اختیاري داشته باشد ، آن ضمیمه از طریق گزینه 
:قابل الصاق می باشد، البته ضمائم اختیاري صرفا عبارتند از "ضمائم اختیاري تکمیلی

نقشه فنی اختراع -
آخرین تغییر روزنامه رسمی براي شرکت -
مدرك مثبت هویت صاحب امضاء هاي بعدي -



:بازبینی ضمائم
ایید ت	ببینید در صورت صحیح بودن . در این مرحله می توانید خالصه اي از اطالعاتی را وارد نموده اید

کرده با تایید شما سیستم هم تمام موارد اجباري را چک می کند و در صورتیکه موردي را وارد ن.نمایید 
اشید باشید به شما از طریق پیغام اعالم نماید، در حقیقت تا زمانیکه تمام موارد اجباري را وارد نکرده ب

.می باشد ، فعال نمی شود	که مرحله پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه  4مرحله 
داره از این دو و آدرس الکترونیکی دقت فرمایید که اشتباه نباشند چرا که اقدامات ا		لطفا به شماره موبایل 

رآیند  طریق نیز به شما اطالع رسانی می شود هر چند مالك زمان ابالغ ، بر اساس تعهدي که در ابتداي ف
.دادید، زمان قابل مشاهده در خالصه پرونده می باشد



.شود  مرحله سوم تائید اطالعات مربوط به مرحله یک و دو می باشد که بصورت خالصه نمایش داده می



.به مرحله بعد می روید		تأیید اطالعات 	با کلیک بر روي گزینه
پیام ها  پس از تایید اطالعات ممکن است پیام سیستم به شما نشان داده شود با توجه به نوع

.اقدام نمایید		ویرایش اطالعات یا ویرایش ضمائمنسبت به رفع آن از طریق  



 پرداخت هزینه:
 ت در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثب(همه هزینه ها براي مالکین ایرانی بصورت اینترنتی

ارزي   دریافت میگردد اما مالکین غیر ایرانی باید معادل) آنالین(بصورت برخط) درخواست
اب ارزي  کلیه هزینه ها و تعرفه هاي ثبتی عالمت بر مبناي فرانک سوئیس ،را به شماره حس

به نام خدمات ثبتی اداره کل  1033شعبه برج آرمیتا کد  -نزد بانک ملی 2103310000042
فرمایند  مالکیت صنعتی واریز و تصویر فیش را در مراحل ثبت اظهارنامه و یا درخواست ارسال
این  ، بر اساس اطالعاتی که وارد نموده اید سیستم بصورت هوشمند تشخیص می دهد که

.مایدصفحه را به درگاه بانک ملی متصل نمایید یا اینکه از شما تصویر فیش دریافت ن
تذکر بسیار مهم براي متقاضیان غیر ایرانی:

 پرداخت حق ثبت اظهارنامه اجباري است لذا در  114ماده  5و بند  111طبق بند هشت ماده
ه نگردد صورتی که مشخصات مربوط به فیش هزینه واریزي اشتباه درج گردد و یا فیش ارائ

.اظهارنامه فاقد اعتبار بوده و هیچگونه حقی براي متقاضی ایجاد نخواهد کرد

امکان پرداخت توسط تمامی کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب وجود دارد.

*پیشنهاد می گردد از کارت بانک ملی استفاده گردد*.

:پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه





ستم با کلیک بر روي مرحله چهارم صفحه زیر براي شما نمایش داده می شود هزینه توسط سی
.  محاسبه می شود

امکان پرداخت توسط تمامی کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب وجود دارد	:توجه



:ویدبه مرحله بعد وارد می ش		پرداخت اینترنتی و دریافت شماره اظهارنامه	با کلیک بر روي گزینه



:پیگیري اظهارنامه
اده براي مشاهده آخرین وضعیت پرونده اقدامات انجام شده از سوي اداره می توانید از این گزینه استف

گرفته  نمایید بدیهی است در صورتیکه از سوي اداره بابت نامه ارسال شده از سوي شما پیغامی در نظر
.شده باشد در ذیل نامه ارسال شده از سوي شما پیغام اداره قابل رویت است

از منوي )2یا و  اختراعپیگیري اظهارنامه و خالصه پرونده 	)1		اداره ثبت اختراعات			خدمات الکترونیکی 
سمت چپ صفحه اصلی سایت



نحوه ثبت انواع درخواست اینترنتی اختراع:

:توجه بسیار مهم		- - - - - -دریافت شماره مکانیزه با فرمت 		به  139 - 40003506
معناي ثبت درخواست می باشد

 مراجعه به آدرسiripo.ssaa.ir

1) خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی		اداره ثبت اختراعات)2		رفع (ثبت انواع درخواست)3
...)نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط،انتقال، و 

 از منوي سمت چپ صفحه اصلی سایت) 4و یا

رفع نقص،پرداخت حق الثبت (نحوه ثبت اینترنتی انواع درخواست
...)،تمدید،انتقال و





. وارد نمودن شماره اظهارنامه و رمز شخصی ، سپس انتخاب دکمه ثبت درخواست



ر شماره اظهارنامه در هنگام ثبت اظهارنامه براي شما پیامک شده است ، همچنین در صفحه آخ		:نکته 
- - - - - -: (ساختار شماره اظهارنامه بصورت زیر می باشد .نسخه چاپی اظهارنامه نیز موجود می باشد

		40003501 - 139(
بت در صورت عدم دریافت رمز شخصی ،براي دریافت آن، از طریق تلفن همراهی که در اظهارنامه ث:نکته 

.، پیامک نمایید 201212در ابتداي آن، به شماره  1نموده اید، شماره اظهارنامه را به همراه عدد 

را  113915014000317001	می باشد شماره 13915014000317001اگر شماره اظهارنامه شما 	:مثال 
.پیامک نمائید

ظهارنامه و در صورتیکه اظهارنامه ي خود را به صورت اینترنتی ثبت ننموده ایدجهت دریافت شماره ا		:نکته 
.رمز به اداره مراجعه نمایید

.در صفحه باز شده ابتدا اطالعاتی مانند ، ارائه کننده درخواست و عنوان پرونده راچک نمایید





موضوع درخواست
:به عنوان مثال در صورتی که می خواهید درخواست رفع نقص ثبت نمایید

.موضوع درخواست را درخواست رفع نقص انتخاب فرمایید

ابل ثبت با توجه به وضعیت جاري پرونده ، صرفا تمام درخواست هایی که دراین وضعیت ق		:نکته 
.هستند ،قابل مشاهده می باشند



شرح می 		نامه اي است خطاب به اداره ثبت اختراعات که در آن درخواست خود را 		:متن درخواست
ر در متن درخواست جهت رفع نقص ، پاسخ تمام موارد را به ترتیب اعالم شده د: به عنوان مثال . دهید

.ابالغیه رفع نقص تایپ نمایید

وي چنانچه درخواست مورد نظر را جهت پاسخگویی به ابالغیه صادر شده از س		:شماره ابالغیه مرتبط
ماره نامه ش: به عنوان مثال.اداره می خواهید ثبت نمایید شماره ابالغیه مربوطه را در این فیلد درج نمایید

.درج این شماره اجباریاست.رفع نقصی است که اداره صادر نموده است

براي  .ییددر صورتی که شماره ابالغیه را فراموش کرده اید می توانید در خالصه پرونده مشاهده نما		:نکته 
شایان  .یداستفاده نمای"پیگیري اظهارنامه و خالصه پرونده اختراع "ورود به بخش خالصه پرونده از گزینه 

.ذکر است در این بخش با کلیک بر روي شماره ابالغیه متن آن نیز قابل رویت است

 در صورت	با توجه به نوع درخواست ممکن است فیلد هاي دیگري نیز نمایش داده شود که		:نکته 
قص به عنوان مثال با انتخاب درخواست رفع ن. می بایست اطالعات خواسته شده در آنها درج گردد		لزوم

ص ، نقص در صورتیکه که در ابالغیه رفع نق. فیلدهاي عنوان اختراع و توصیف اختراع نمایش داده می شود
ا در این عنوان یا خالصه اعالم شده باشد می بایست عنوان تصحیح شده یا خالصه ختراع تصحیح شده ر

.فیلدها تایپ نمایید



در قسمت  با این کار کد رهگیري. کلیک نمایید"ادامه ثبت "بعداز تکمیل اطالعات این فرم بر روي دکمه 
 جهت رویت کد رهگیري اشاره گر ماوس را بر روي عبارت اطالعات ورود. باالي فرم نمایش داده میشود

در .یدنگاه داشته و کد رهگیري را یادداشت نمای) "مراحل ثبت درخواست توسط کاربر"روبروي عبارت (
ت نموده و صورتیکه تمایل به ادامه ثبت درخواست در زمانی دیگري دارید می توانید کدرهگیري را یادداش

ا قبل ، تویرایش انواع درخواست	جهت ادامه مراحل می توانید از گزینه. ادامه مراحل را بعداً تکمیل فرمایید
.اقدام نمایید) در صفحه اصلی سایت(از دریافت شماره مکانیزه، 



مائم را در صورتیکه موضوع درخواست انتخاب شده، نیاز به ارسال مدارك داشته باشد مرحله بارگذاري ض
  -2ویرایش اطالعات  -1( مورد می باشد 4در این صورت مراحل ثبت درخواست .مشاهده می نمایید

در غیر این  )پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه  -4بازبینی اطالعات وضمائم  -3بارگذاري ضمائم 
پرداخت هزینه و دریافت   -3بازبینی اطالعات  -2ویرایش اطالعات  -1( مورد می باشد  3صورت مراحل 
)شماره مکانیزه 

یافت  پرداخت هزینه و در"در صورتی که ثبت درخواست هزینه اي نداشته باشد به جاي گزینه 		:نکته 
.نمایش داده می شود  "دریافت شماره مکانیزه"، گزینه "شماره مکانیزه

گزینه افزودن پیوست را  -2. بارگذاري ضمائم را کلیک نمایید -1:جهت پیوست نمودن مدارك :نکته 

گزینه انتخاب فایل را کلیک کرده و  -4.نوع ضمیمه را با توجه مدرك انتخاب نمایید - 3	. کلیک نمایید 
ثبت پیوست ها را انتخاب نمایید-5.تصویر مدرك را باز نمایید









ر ضمیمه که در کنار ه		می توانید از		جهت رویت مدرك پیوست شده بعد از کلیک بر روي گزینه		:نکته 
.استفاده نمایید					استفاده نمایید همچنین جهت حذف مدرك از	وجود دارد، 

سایر  کلیک نموده و		اگر تعداد مدارك خواسته شده بیش از یک مورد می باشد می توانید دوباره بر روي
.مدارك را اضافه نمایید



ی با انتخاب این گزینه خالصه اي از درخواست نمایش داده میشود که م. بازبینی اطالعات و ضمائم 
.بایست پس از بازبینی ،تایید اطالعات را کلیک نمایید 



ت آن می بایس			یا			چنانچه پیغام خطایی بعد از کلیک تایید اطالعات مشاهده شد ، با انتخاب		:نکته 
.را برطرف نمایید	نقص 
را  ctrl + F5چنانچه بعد از کلیک تایید اطالعات پیغام خطایی بدون متن مشاهده شد ، کلیدهاي 		:نکته 

.همزمان بفشارید و یکبار دیگر تایید اطالعات را کلیک نمایید
ده، پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه با انتخاب این مرحله هزینه مربوط به درخواست انتخاب ش

حل و انجام مرا		"پرداخت اینترنتی و دریافت شماره مکانیزه"با انتخاب گزینه . نمایش داده خواهد شد
.پرداخت اینترنتی ، شماره مکانیزه دریافت خواهید نمود

مایش داده ن "دریافت شماره مکانیزه"در صورتی که ثبت درخواست هزینه اي نداشته باشد گزینه 		:نکته 
.می شود که با کلیک بر روي آن ، شماره مکانیزه در فرم کوچکی نمایش داده می شود

ارشناس توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعالم نظر ک		:نکته بسیارمهم
بر روي آن، امکان ثبت درخواست مجدد ، از آن نوع وجود ندارد، لذا در ثبت درخواست دقت فرموده ودر 

می  ضمنا مواعد قانونی حتما از سوي اداره رعایت. بخش متن درخواست تمام اطالعات الزم را تایپ نمایید
.شود یعنی در صورتی که موعد قانونی گذشته باشد امکان ثبت درخواست وجود ندارد





ارائه گزارش توجیهی وجوه افتراق با سوابق قبلی
شده به  متقاضی بعد از مشاهده ابالغیه مطالعه سوابق اختراع می بایست تفاوت اختراع خود را با موارد ذکر

قبلی  ارائه گزارش توجیهی وجوه افتراق با سوابق	تفکیک شماره ثبت در ابالغیه را با موضوع درخواست 
.ارسال نماید

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	ارائه گزارش توجیهی وجوه افتراق با سوابق قبلی:انتخاب موضوع درخواست

4- در این متن (تکمیل متن درخواست	یک هر با توجه به موارد تفاوت و قابلیت هاي مورد ادعایی به تفک
.)پرونده موارد ذکر گردد

5- درج شماره ابالغیه

6- 	 ثبت	اطالعات

7- بازبینی اطالعات

8- دریافت شماره مکانیزه

درخواست هاي مربوط به اظهارنامه



د در صورتی که مرجع استعالم ، اختراع شما را فاقد شرایط اختراع تشخیص دهد این اداره تصمیم به ر

از  نموده، پس "اعالم ابالغیه رد به متقاضی قبل از صدور آن "اختراع مذکور گرفته و اقدام به صدور نامه 
ارید به رویت این نامه در خالصه پرونده ، در صورتیکه مطالبی در بیان و دفاع از اختراع و ذیحق بودن خود د

.صورت مستند و مستدل به این اداره اعالم ، تا هرگونه تصمیم اداره با لحاظ اعالم مذکور اتخاذ شود

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		رد  درخواست ارسال مدارك و مستندات تکمیلی در پاسخ به اخطاریه
)در خصوص اداره اختراع(

4- تکمیل متن درخواست

5- درج شماره ابالغیه

6- 	 ثبت	اطالعات

7- بازبینی اطالعات

8- دریافت شماره مکانیزه

		

وص  در خص(درخواست ارسال مدارك و مستندات تکمیلی در پاسخ به اخطاریه رد 
)اداره اختراع



 مرجع ثبت	پس از بررسی مورد ادعاي اختراع ، چنانچه 	ماهیت مورد ادعا متقاضی، اختراع پذیر 
باید   اختراع.مراتب را به متقاضی ابالغ میکند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به اصالح ادعاي خود نماید .نباشد

راي گام  ، دا	اختراع باید عالوه بر جدید بودن  "ارائه راه حل تکنیکی راجع به یک مشکل فنی باشد مضافا
یعنی اینکه متضمن گام فنی و توسعه و پیشرفت قابل مالحظه  ( Technical solution(		ابتکاري 

ا هرگونه بنابراین چنانچه دالیل و مستنداتی براي ذیحق بودن اختراع خود دارید ارسال ت		تکنیکی باشد 
.تصمیم با لحاظ دفاعیات شما انجام پذیرد

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست…(

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		ارسال دالیل و مستندات ، جهت پاسخ به ابالغیه رد اختراع

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- 	دریافت شماره مکانیزه

عارسال دالیل و مستندات ، جهت پاسخ به ابالغیه رد اخترا		:موضوع درخواست



نهادي پس از بررسی ماهوي پرونده اختراع در صورت عدم وجود مشابه ابالغیه اي مبنی بر معرفی مرجع پیش
  متقاضی می بایست پس از رویت این ابالغیه در خالصه پرونده از این. جهت استعالم صادر می گردد

نهادي درخواست استفاده نماید و پس از بررسی درخواست توسط کارشناس در صورت موافقت با مرجع پیش
ضی میبایست  متقا) غیر الکترونیکی –الکترونیکی (نامه استعالم صادر می گرددو سپس بر اساس نوع مرجع 

.اقدام نماید

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	انتخاب موضوع درخواست:

معرفی مرجع پیشنهادي جهت استعالم

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- 	دریافت شماره مکانیزه

معرفی مرجع پیشنهادي جهت استعالم:موضوع درخواست



با  مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را
نمایش   ابالغ به معنی.(قید جزییات به متقاضی ابالغ می کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید

.)ابالغیه در خالصه پرونده می باشد

درصورت  چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعالمی را رفع نماید، بدیهی است
راتب را و م. انقضاء مدت مذکور و عدم تکمیل موارد فوق الذکر، اظهارنامه مذکور کان لم یکن تلقی می گردد

.با ذکر علت به متقاضی ثبت ابالغ خواهدکرد

 :تبصره بسیار مهم	روز و براي اشخاص مقیم در خارج از  30مهلت رفع نقص براي اشخاص مقیم ایران 
.)ابالغ به معنی نمایش ابالغیه در خالصه پرونده می باشد.(روز از زمان ابالغ محاسبه می شود 60	ایران 

:نکته		ده، می تواند از طریق بخش پیگیري اظهارنامه و خالصه پرون(متقاضی بعد از مشاهده ابالغیه رفع نقص 
.)ابالغ به معنی نمایش ابالغیه در خالصه پرونده می باشد.(نسبت به رفع نقص اقدام نماید 

رفع نقص،پرداخت حق (براي ثبت درخواست رفع نقص باید روي گزینه ثبت انواع درخواست
ت درخواس(کلیک نموده و پس از ورود شماره اظهارنامه و رمز موضوع درخواست را ...) الثبت،تمدید،انتقال و

.انتخاب نمایید) رفع نقص

ان توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعالم نظر کارشناس برروي آن، امک
 ثبت درخواست مجدد ، از آن نوع وجود ندارد، لذا در ثبت درخواست دقت فرموده و در بخش متن درخواست

.تمام اطالعات الزم را تایپ نمایید

:نکته		پس از گذشت موعد قانونی مقرر ادامه فرآیند و ثبت اختراع امکان پذیر 		ی بایست  لذا م.( نخواهد بود
)اظهارنامه ي جدید تشکیل شود

درخواست رفع نقص		:موضوع درخواست



 چنانچه متقاضی بعد از ثبت اظهارنامه بخواهد نشانی را تغییر دهد می بایست	واست  درخ
. بت نمایددرخواست تغییر نشانی قبل از ثبت در سامانه الکترونیکی ث: 	خود را با موضوع 

.اییدالزم به ذکر است در متن درخواست خود نشانی قبلی و جدید را می بایست ذکر نم

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- د،انتقال رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدی(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست
...)و

3- 		:انتخاب موضوع درخواست		درخواست تغییر نشانی قبل از ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5- 		ثبت اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست تغییر نشانی قبل از ثبت		:موضوع درخواست



ست به چنانچه متقاضی بخواهد در تعداد مالکین و یا در درصدهاي مالکیت تغییر ایجاد کند ابتدا می بای
 دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و نامه استعالم جهت انتقال اظهارنامه عالمت را دریافت نموده و سپس

.تصویر نامه استعالم را به روش ذیل براي اداره ارسال نماید

1-ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		استعالم جهت انتقال یا مجوز بهره برداري اظهارنامه

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

متن آن را در  به محض تنظیم پاسخ توسط اداره(سپس منتظر تنظیم نامه پاسخ استعالم از سوي اداره بمانید
.)خالصه پرونده قابل رویت می باشد

مدارك مورد نیاز:

1- تصویر نامه استعالم دفتر خانه

استعالم جهت انتقال یا مجوز بهره برداري اظهارنامه		:موضوع درخواست



مراحل ذیل را طی نمایید.
پاسخ استعالم را که اداره صادر نموده را به دفتر خانه تحویل دهید.
صلح نامه را در دفتر خانه تنظیم و سپس دریافت نمایید.
صلح نامه را به روش ذیل براي اداره ارسال نمایید:
1- ورود به سایت
2- ل ورفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقا(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 		:انتخاب موضوع درخواست	درخواست انتقال قراردادي اظهارنامه
4- تکمیل متن درخواست

5- 		 ثبت	اطالعات
6- افزودن ضمائم
7- بازبینی اطالعات
8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه
اسخ سپس منتظر پاسخ کارشناس بمانید ، پاسخ در خالصه پرونده قابل رویت است ، طبق پ

کارشناس جهت تحویل اصل صلح نامه و دریافت رمز جدید پرونده، بصورت حضوري مراجعه 
.نمایید

مدارك مورد نیاز:
1- تصویر سند صلح

درخواست انتقال قراردادي اظهارنامه		:موضوع درخواست



ی چنانچه متقاضی از ثبت اظهارنامه اختراع مورد تقاضا، تا قبل از دریافت شماره ثبت ، منصرف شود م

دیهی است ب		.بایست درخواست خود را با موضوع انصراف از ثبت اظهارنامه، در سامانه الکترونیکی ثبت نماید
.پس از ثبت انصراف به هیچ عنوان ادامه فرایند ثبت اختراع امکان پذیر نخواهد بود

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		انصراف از ثبت اظهارنامه

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6 بازبینی اطالعات

7- دریافت شماره مکانیزه

انصراف از ثبت اظهارنامه		:موضوع درخواست



		روز  60روز براي متقاضی ایرانی و 30(بعد از صدور ابالغیه متقاضی در صورتیکه قادر نباشد ظرف موعد مقرر
ستمهال درخواست ا		مدارك خود را اصالح یا تکمیل نماید می تواند با ذکر دالیل،) براي متقاضی غیر ایرانی

دقت . دنماید و اداره ثبت اختراعات می تواند فقط یکبار با این تمدید مهلت موافقت نمای		)تمدید مهلت (
ت پس از سپري شدن مهل	بدیهی است . شود که این درخواست باید در موعد مقرر قانونی انجام پذیرد 

.قانونی پرونده کان لم یکن تلقی می گردد 

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		درخواست استمهال

4- تکمیل متن درخواست

5- درج شماره ابالغیه

6- 	 ثبت	اطالعات

7- بازبینی اطالعات

8- دریافت شماره مکانیزه

درخواست استمهال		:موضوع درخواست



ده است چنانچه متقاضی بخواهد مانع ادامه پیگیري روند پرونده خود توسط نماینده قانونی که معرفی کر

.قبل از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید_باید درخواست خود را با موضوع عزل وکیل	شود، 

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		قبل از ثبت_عزل وکیل 

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

قبل از ثبت_عزل وکیل 		:موضوع درخواست



ا چنانچه متقاضی بخواهد در اطالعات مندرج در اظهارنامه و یا ضمائم ، پس از دریافت شماره اظهارنامه و ت
ت تغییر قبل از دریافت شماره ثبت تغییرات انجام دهد ،می تواند تغییر درخواستی خود را با موضوع درخواس

ت شخص بجز مشخصا		این تغییر می تواند تغییر در .در سامانه الکترونیکی ثبت نماید		در مندرجات اظهارنامه 
ه باشد اگر متقاضی درخواست تغییر در تعداد و نام مالکین و درصد مالکیت را داشت. درصد مالکیت باشد

ا مجوزبهره استعالم جهت انتقال ی"بایستی فرایند انتقال را طی نمایندکه در این راستا الزم است دو فرایند
.طی شود"انتقال قراردادي اظهارنامه"و فرایند درخواست  "برداري اظهارنامه

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		تغییر در مندرجات اظهارنامه

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

تغییر در مندرجات اظهارنامه		:موضوع درخواست



		 بت در قبل از ث_متقاضی جهت معرفی نماینده قانونی جدید باید درخواست خود را با موضوع معرفی وکیل
م بارگذاري  الزم به ذکر است وکالت نامه معتبر می بایست در قسمت ضمائ.سامانه الکترونیکی ثبت نماید

.شود

توجه داشته باشید می بایست تمام اقالم اطالعاتی که متن درخواست وجود دارد را تکمیل نمایید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		معرفی وکیل 	قبل از ثبت_

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

		

قبل از ثبت_	معرفی وکیل 		:موضوع درخواست



 چنانچه متقاضی بخواهد گواهی اي مبنی بر ثبت اظهارنامه اختراع، جهت ارائه به سازمان یا اداره مورد درخواست را
اري بدیهی است پاسخ اداره ، صرفا اعالم وضعیت ج.داشته باشد می بایست از درخواست گواهی موقت استفاده نماید

.پرونده می باشد

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست	درخواست گواهی موقت

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت	اطالعات

6- بازبینی اطالعات

7- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست گواهی موقت		:موضوع درخواست



 اهی وراث با داشتن گو.چنانچه مالک اظهارنامه فوت شود مالکیت اظهارنامه به وراث انتقال پیدا می کند
.حصر وراثت و مدارك مربوطه می بایست از درخواست انتقال قهري اظهارنامه استفاده نمایند

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		درخواست انتقال قهري اظهارنامه

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست انتقال قهري اظهارنامه		:موضوع درخواست



	 ه را ، از طریق سایت هزین) در خالصه پرونده قابل مشاهده است(بعد از مشاهده مبلغ حق الثبت در ابالغیه پذیرش
.پرداخت نمایید

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	پرداخت هزینه حق الثبت:انتخاب موضوع درخواست

4- تکمیل متن درخواست

5- درج شماره ابالغیه

6- 		 ثبت	اطالعات

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

:نکته		دمنتظر صدور آگهی رسمی در خالصه پرونده باشید و پس از ان براي دریافت آگهی مراجعه حضوري نمایی.

:تذکر	ورت بص) در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثبت درخواست(همه هزینه ها براي مالکین ایرانی بصورت اینترنتی 
راع بر مبناي  دریافت میگردد اما مالکین غیر ایرانی باید معادل ارزي کلیه هزینه ها و تعرفه هاي ثبتی اخت) آنالین(برخط

به نام خدمات  1033شعبه برج آرمیتا کد  -نزد بانک ملی 2103310000042فرانک سوئیس ،را به شماره حساب ارزي 
، بر اساس  ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز و تصویر فیش را در مراحل ثبت اظهارنامه و یا درخواست ارسال فرمایند

تصل اطالعاتی که وارد نموده اید سیستم بصورت هوشمند تشخیص می دهد که این صفحه را به درگاه بانک ملی م
ج تاریخ و بدیهی است در صورت عدم ارسال فیش ویا اشتباه در در. نمایید یا اینکه از شما تصویر فیش دریافت نماید

ی می شماره پیگیري ، درخواست مذکور باطل و در صورت اتمام مهلت پرداخت هزینه ، اظهارنامه نیز کان لم یکن تلق
.شود

پرداخت هزینه حق الثبت		:موضوع درخواست



 چنانچه متقاضی آگهی رسمی اختراع	آگهی 		خود را گم کرده باشد براي دریافت المثنی 
.صدور المثنی آگهی رسمی استفاده نمایید		درخواست	از

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	انتخاب موضوع درخواست:

درخواست صدور المثنی آگهی رسمی

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست صدور المثنی آگهی رسمی:موضوع درخواست



 چنانچه پس از درج آگهی در روزنامه رسمی و مشاهده اشکال تایپی در آن	ت متقاضی می بایست درخواس
خواست الزم به ذکر است در در.خود را با موضوع درخواست آگهی اصالحی در سامانه الکترونیکی ثبت نماید

.خود می بایست عنوان اشتباه و همچنین عنوان تصحیح شده درج گردد

**ه اداره جهت دریافت رمز در خصوص اظهارنامه هایی که به صورت اینترنتی ثبت نشده اند ، میبایست ب
.**مراجعه نمایید

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		درخواست آگهی اصالحی

4- مورد اشتباه را ذکر نمایید(تکمیل متن درخوا ست(

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- دریافت شماره مکانیزه

  در حال حاضر پس از ثبت  درخواست(درخواست آگهی اصالحی		:موضوع درخواست
)در سامانه الکترونیکی باید مراجعه حضوري داشته باشید



پرداخت هزینه اقساط:موضوع درخواست

ز رسیدن چنانچه متقاضی اختراع قصد پرداخت اقساط سالیانه اختراع خود را داشته باشد می بایست پیش ا
.سر رسید اختراع خود مالکیت پرونده خود را تمدید کند

:1توجه		رح و ش -ادعانامه (چنانچه پرونده شما بصورت اینترنتی فایل نشده باشد تمامی مندرجات پرونده 
.تهیه نموده و به اداره ثبت اختراعات مراجعه نمایید cdبر روي  pdfبا فرمت )نقشه فنی  -توصیف 

 :2توجه	ماییبراي دریافت رمز چنانچه اظهارنامه خود را بصورت اینترنتی ثبت ننموده اید به اداره مراجعه ن.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2-رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		پرداخت هزینه اقساط

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

درخواست هاي مربوط به اختراع هاي ثبت شده



جهت تغییر عنوان اختراع پس از ثبت اظهارنامه مذکور از این درخواست استفاده نمایید.

 با عنوان اصالحی ضمیمه گردد)نقشه-شرح-ادعا(در قسمت ضمائم مدارك جدید.

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست…(

3- 	:انتخاب موضوع درخواست			درخواست تغییر عنوان

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست تغییر عنوان		:موضوع درخواست



جهت اخذ گواهی نامه اختراع می بایست تصویر روزنامه آگهی ثبت اختراع را ارسال نمایید.

:نکته		جهت اخذ گواهینامه اختراع 	ن در پس از ثبت درخواست مذکور ، متقاضیان اعم از مالکین و مخترعی
حضري که اعم از دادگستري یا م(اداره حضور یافته و ذیل دفاتر را امضا نمایند و یا اینکه با وکالتنامه رسمی 

ورتیکه تمام به اداره مراجعه نمایند بدین ترتیب در ص) در دفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد
ه احدي از مالکین یا مخترعین قادر به حضور فیزیکی در اداره نباشند می توانند با اعطاي وکالت رسمی ب

.مالکین سایر افراد به اداره مراجعه نمایند

1-ورود به سایت

2- رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست…(

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت



ست به چنانچه متقاضی بخواهد در تعداد مالکین و یا در درصدهاي مالکیت تغییر ایجاد کند ابتدا می بای
نامه  دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و نامه استعالم جهت انتقال اختراع را دریافت نموده و سپس تصویر

.استعالم را به روش ذیل براي اداره ارسال نماید
1-ورود به سایت
2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		استعالم جهت انتقال پس از ثبت
4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات
6- افزودن ضمائم
7- بازبینی اطالعات
8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه
متن آن را در  به محض تنظیم پاسخ توسط اداره(سپس منتظر تنظیم نامه پاسخ استعالم از سوي اداره بمانید

.)خالصه پرونده قابل رویت می باشد
یدپس از مشاهده پاسخ ،با در دست داشتن اصل نامه استعالم ، براي دریافت پاسخ به اداره مراجعه نمای.

ی با در دست داشتن اصل نسخه فیزیک) انتقال دهنده اختراع(حضور مالک اختراع  :تذکر مهم
استعالم دفترخانه جهت اخذ پاسخ الزامی است

مدارك مورد نیاز:
- تصویر نامه استعالم دفتر خانه

استعالم جهت انتقال پس از ثبت		:موضوع درخواست



مراحل ذیل را طی نمایید.

پاسخ استعالم را که اداره صادر نموده را به دفتر خانه تحویل دهید.

صلح نامه را در دفتر خانه تنظیم و سپس دریافت نمایید.

صلح نامه را به روش ذیل براي اداره ارسال نمایید:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		درخواست انتقال قراردادي

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت	اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

فت رمز جدید سپس منتظر پاسخ کارشناس بمانید ، پاسخ در خالصه پرونده قابل رویت است ، طبق پاسخ کارشناس جهت تحویل اصل صلح نامه و دریا
.پرونده، بصورت حضوري مراجعه نمایید

مدارك مورد نیاز:

1-اصل آخرین گواهی ثبت اختراع

2- اصل سند انتقال اختراع

3- مدارك مثبت هویت	کپی شناسنامه و کارت ملی(مالک حقیقی(

4- کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء براي اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

5- مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز...)شرکت یا موسسه و (کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی

6-وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد

درخواست انتقال قراردادي	:موضوع درخواست



 چنانچه متقاضی بخواهد نشانی خود را در عالمت ثبت شده	تغییر دهد می بایست 		ا  درخواست خود را ب
ت در متن الزم به ذکر اس. درخواست تغییر نشانی پس از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید: 	موضوع 

.درخواست خود نشانی قبلی و جدید را می بایست ذکر نماید

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست…(

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		درخواست تغییر نشانی پس از ثبت

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست تغییر نشانی پس از ثبت		:موضوع درخواست



گردد چنانچه نام مالک حقوقی تغییر یابد به طور مثال شرکت فرآورده هاي لبنی پارس تبدیل به شرکت یاس بنفش.
نه درخواست و یا در اشخاص حقیقی چنانچه نام مالک تغییر یابد بطور مثال از محمد طالبی به محمد تهرانی تغییر یابد از گزی

.تغییرنام مالک استفاده نماید 
نحوه ثبت درخواست:
1- ورود به سایت
2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		درخواست تغییر نام مالک
4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت	اطالعات
6- افزودن ضمائم
7- بازبینی اطالعات
8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه
مدارك مورد نیاز:
1-اصل آخرین گواهی ثبت اختراع
2-کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء براي اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

3- مدارك مثبت هویت	کپی شناسنامه و کارت ملی(مالک حقیقی(
4- دارنده  مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و...)شرکت یا موسسه و (کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی

حق امضاء مجاز
5- وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد
6- معرفی نامه نماینده شخص حقوقی در صورتی که تقاضا توسط ایشان تسلیم شده باشد

درخواست تغییر نام مالک		:موضوع درخواست



تراع ثبت مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خودنسبت به اخ
.شده معتبر اعراض حاصل نماید

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- ل ورفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقا(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 		:انتخاب موضوع درخواست	انصراف از مالکیت(درخواست اعراض از مالکیت (

4- تکمیل متن درخواست

5- 		 ثبت	اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارك مورد نیاز:

1- تصویر برگه محضري مربوط به اعراض

)انصراف از مالکیت(درخواست اعراض از مالکیت 		:موضوع درخواست



به ثبت  انتقال قهري اختراع توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم االرث
.می رسد

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		درخواست انتقال قهري

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

انتقال قهري		:موضوع درخواست



ا نمایدمالک اختراع می تواند اجازه بهره برداري از اختراع ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگري اعط.

ادر در مجوز بهره برداري همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاري ص
اري  اگر انحص. می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطاي اجازه هاي بعدي را دارد یا خیر

د، غیر یا غیر انحصاري بودن بهره برداري از اختراع در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداري که به ثبت می رس
.انحصاري تلقی می گردد

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست…(

3- 	:انتخاب موضوع درخواست		درخواست مجوز بهره برداري

4- تکمیل متن درخواست

5- 	 ثبت		اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست مجوز بهره برداري		:موضوع درخواست



چنانچه نوع حقوقی مالک اختراع تغییر پیدا کند به طور مثال از سهامی عام به سهامی خاص 
.تبدیل شود می بایست از گزینه درخواست تغییر نوع حقوقی استفاده نمایید

نحوه ثبت درخواست:

1- ورود به سایت

2- ل ورفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقا(انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(...

3- 		:انتخاب موضوع درخواست	درخواست تغییرنوع حقوقی

4- تکمیل متن درخواست

5- 		 ثبت	اطالعات

6- افزودن ضمائم

7- بازبینی اطالعات

8- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارك مورد نیاز:

1-اصل آخرین گواهی ثبت اختراع

2-روزنامه منتشره تغییر نوع حقوقی

درخواست تغییرنوع حقوقی		:موضوع درخواست
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