
اهميت پتنت و مالكيت فكري
در توسعه فناوري و دانش  
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اميرحسين برنايي
دكتراي مهندسي شيمي

مدير عامل شركت ايده سازان عصر آفتاب
)دانش بنيان( عصرآفتابايده سازان 

كارگزار خدمات ثبت اختراع خارجي كانون پتنت ايران
كارگزار خدمات رصد فناوري و تحليل پتنت، معانت علمي و فناوري، 

ستاد توسعه فناوري نانو
.....



نياز بشر به قوانين مالكيت فكري 

قوانين مالكيت فكري  كاركردهاي



ارائه اطالعات 
به جامعه

تحقيقات 
بيشتر  

توسعه  
فناوري

پيشرفت  
جامعه بشري

تولد فناوري  

انگيزه براي توليد علم 
و فناوري بيشتر

كسب در آمد 
و سود 
مشروع

خلق يك 
فناوري 



چرا جامعه به پتنت نياز دارد؟

جامعهمخترع

افشاي دستاوردهاي خود به جامعه  

تضمين حقوق مخترع در 
بازه زمان مشخص

راه حل نظام ثبت اختراع
تئوري انگيزه اقتصادي  

تئوي قرارداد

در تئوري قرارداد مخترعين قبول مي كنند كه اختراع خود را براي جامعه افشا نمايند 
قبول مي  ) شامل سازمان هاي دولتي(و در ازاي آن جامعه نيز ) در قالب ثبت اختراع(

حقوق اعطا شده در چهارچوب ادعانامه اختراع و (كند كه حقوق انحصاري اختراع 
5.را به مخترعين اعطا كند) نه فراتر از آن
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اصطالحي جامع در خصوص ) Intellectual Property )IPمالكيت فكري يا 
و  ) بيشتر در حوزه تجارت(اطالعات سري ، اختراعاتحقوق قانوني مربوط به 

.  برند است

اختراعات
عالئم و نشانهاي  

تجاري، عالئم  
نشانهاي جغرافيايي

حقوق نشر و كپي 
رايت

قوانين حفاظت از راز 
تجاري

IP
تبديل يك دارايي معنوي و غير قابل  

اندازه گيري به دارايي مشابه به 
دارايهاي مادي
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تركيب شيميايي و يا (هر فرآيند، ماشين، محصول يا تركيبي از مواد 
مي تواند موضوع يك اختراع باشد كه شروط الزم براي اين ) فيزيكي

:كه ابتكاري قابليت پتنت شدن را دارا باشد كه عبارت است از
اين ابتكار بايد سودمند باشد،) 1
ابتكار بايد جديد و نو باشد و  ) 2
اين ابتكار بايد از گام هاي ابتكاري برخوردار باشد به طوري كه از ) 3

نظر فردي كه در آن حوزه خاص داراي مهارت عادي است، نتيجه اين  
.ابتكار بديهي نباشد

8



از ساخت، استفاده، فروش، پيشنهاد محدود كردن ديگران واگذاري حق 
نهايتا (فروش و واردات يك اختراع مشخص در يك محدوده زماني مشخص 

.  به صاحب اختراع در كشور محل ثبت) سال 20تا 

4

هر پتنت در داخل مرزهاي هر كشوري كه به ثبت رسيده است اعتبار حقوق 
دارد



.سيستم ثبت اختراع بستري براي تجاري سازي يك ايده و يا فناوري است•

هدف ثبت اختراع حفاظت از دستاورد فكري در مسير تجاري سازي، توليد •
.محصول و فروش آن است

هدف از ثبت يك دانش در قالب پتنت چيزي فراتر از توسعه علمي صرف •
.است

 .گرددپتنت شاخص فناوري محسوب مي•
 

10

در يك كالم  پتنت ابزاري تجاري است نه ابزار علمي



كاركردهاي سنتي پتنت   

2

حفاظت از بازار

ايجاد انحصار در فناوري به 
كمك سبد پتنت

جلوگيري از شكل گيري 
دعاوي حقوقي



ساير كاركردهاي  
پتنت 

مطرح شدن به عنوان يك 
رقيب جديد در بين رقبا

ايجاد اعتماد به فناوري نزد
شركاي خارجي و عامالن فروش 

تبليغات و بازار يابي نشان دادن جايگاه و قدرت
هر شركت  در آن حوزه فناوري 

3

ابزار چانه زني واگذاري ليسانس در 
ساير حوزه ها

ساير  كاركردهاي پتنت
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سازي دستاوردهاي پژوهشي، به دليلدر دنياي امروز تجاري •
و ايجاد كسب و كار و مشاغل جديد از اهميت  درآمدزايي

شده استبرخوردار هاي دنيا دانشگاهاي براي ويژه

دال، قانوني است كه به منظور توسعه بيشتر تجاري سازي اختراعات، به –باي
اند،  را ثبت كرده اختراعاتيدانشگاه ها و مراكزي كه از محل اعتبارات دولتي 

اجازه مي دهد كه مالكيت و كنترل انحصاري اختراع را براي مركز خود حفظ 
نمايند

دال-قانون باي دال-قانون باي
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دستاوردهاي دانشگاهي
)  TTO(دفاترانتقال فناوري 

يا دفاتر نوآوري و تجاري  
يا اسامي ) OIC(سازي 
)  OTLيا  TLO(ديگر 

تجاري سازي اختراعات
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مدل سنتي انتقال فناوري در دانشگاه هاي آمريكا
مدل سنتي فرآيند انتقال فناوري يك مدل خطي است  
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مدل جديد انتقال فناوري در دانشگاه هاي آمريكا
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(اطالعاتي در مورد فعاليت هاي تجاري سازي دانشگاه هاي برتر آمريكا : 1-2جدول 
تعداد اختراع افشا شده دانشگاه

در سال
تعداد پتنت گرنت تعداد تقاضاي پتنت

شده
)ميليون دالر(درآمد شركت تازه تاسيسموافقت نامه ليسانس دهي

35020013061286.0*ويسكانسين

65.6-771073833**پرينستون

77965.1--443**استنفورد

MIT*530184166571660.1

349262402201050.4**واشنگتن

31.9-338420140114*كرنل

UC28.9-3331796037**لس آنجلس

UC 3732866485926.3**سان دياگو

3501517278818.3**ميشيگان

35257946991016.2**جونز هاپكينز

3101333837710.1*هاروارد

6.1-225693354*پيتز بورگ

2582042461114.4**كلرادو
باشدميالدي مي  2010اطالعات اين دانشگاه ها مربوط به سال * 
ميالدي مي باشد 2009اطالعات اين دانشگاه ها مربوط به سال ** 
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فناوري توسعه و تجميع فناوري هاي جديد در كنار هم به 
)ارزش پتنت براي مخترع(صورت انحصاري 

اقتصادي )ارزش از ديد سرمايه گذار (مزيت اقتصادي انحصاري 

راهبردي
ابزار چانه زني در معامالت ليسانس دهي متقابل و 

ارزشي پنهان ولي بسيار (دسترسي به بازارهاي مالي 
)قوي

اجتماعي

خصوصي

پتنت



.است فني اطالعات منابع ترين غني از يكي ها پتنت 
 و معكوس مهندسي جهت ها پتنت از سريع توسعه با كشورهاي از بسياري
.اند كرده استفاده پيشرو كشورهاي با خود فناوري فاصله توسعه
 فناوري خدمات ترين ساختي زير از يكي عنوان به پتنت خدمات توسعه
.ميشود شناخته

Pa
te
nt

فته
شر

ي پي
اور

فن

ري
ناو

پ ف
گ شناخت پتنت

توانايي جستجوي پتنت
مهارت در پتنت خواني
توانايي فني در حوزه

وجود راهبرد درست پژوهش و توسعه
20



سپاس از حسن توجه شما

پايان بخش اول 
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ميالدي باز  16تاريخچه شكل گيري قوانين و ادارات مالكيت فكري به قرن 
.ميگردد

هر چند كه اولين اداره ثبت  -)ميالدي 1790تاسيس (اداره ثبت اختراعات آمريكا 
.و الگوي بسياري از كشورها شد پيشتازاناختراع جهان نبود ولي يكي از 

در خصوص راههاي حفاظت از اختراعات در  الملليشكل گيري يك پيمان بين 
.در پاريس سر آغاز يك تحول جهان در حوزه حفاظت از اختراعات بود 1883سال 



24

در برگيرنده اصول اساسي حفاظت از حقوق مالكيت كنوانسيون پاريس 
بعدي  الملليبين  معاهداتفكري بود كه هنوز هم معتبر است و تمام 

.  مبتني بر اين اصول هستند

اصلي از قواعد تقسيم  چهار دسته مفاد كنوانسيون پاريس را مي توان به 
:كرد

كه حق اساسي معروف به اصل رفتار  است  ماهوياول قواعد مربوط به قانون دسته 
.را نيز در بر مي گيردملي 

.مي كندحق تقدم مقرر دسته قواعد، حق اساسي ديگري را تحت عنوان دومين 
كشورهاي عضو را ملزم مي كند يا كه دسته سوم قواعد در زمينه قوانين ماهوي است 

.به آنها اجازه مي دهد بر طبق اين قواعد قانونگذاري كنند
.چارچوب اداري اجراي كنوانسيون مي پردازد دسته چهارم قواعد كه شامل 
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تصويب شده است ولي قانوني  IPاگرچه تقريبا در هر كشوري در جهان قوانين •
.جهاني يا مثال چيزي به عنوان پتنت جهاني وجود ندارد

مانند كنوانسيون پاريس،  (كشورهايي كه عضو بعضي از كنوانسيون هاي بين المللي •
در حوزه مالكيت فكري هستند قوانين خود را مطابق با  اين معاهدات ) برن و يا رم

.  نگارش مي كنند ولي اين به معني قوانين يكسان نيست

داخلي بوده و به جز چند استثناي كوچك، اين قوانين فراتر از مرزهاي   IPقوانين  •
.شوديك كشور يا منطقه گسترده نمي



اداره ثبت اختراع
 ثبت گواهي نامه هاي اعطاي كه است بين دولتي يا دولتي سازماني اختراع، ثبت اداره يك

 براساس كه هستند نهادهايي اختراع ثبت ادارات ديگر، عبارت به .دارد عهده بر را اختراع
 رد يا پتنت اعطاي مورد در خير، يا باشد مي دارا را شدن پتنت الزامات پتنت تقاضانامه اينكه
.كنند مي گيري تصميم تقاضانامه اين

:سه دسته ادارات ثبت
)national patent offices(ادارات ملي ثبت اختراع 

regional( اختراع ثبت اي منطقه ادارات patent offices(  
international( اختراع ثبت المللي بين ادارات و patent offices(  
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انواع ادارات ثبت اختراع
اداره ثبت اختراعات ): national patent offices(ادارات ملي ثبت اختراع 

ايران، اداره ثبت اختراع آمريكا، اداره ثبت اختراع چين
regional( اختراع ثبت اي منطقه ادارات patent offices(: اختراع ثبت اداره 

 منطقه فكري مالكيت سازمان اوراسيا، كشورهاي اختراع ثبت اداره اروپا،
  آفريقا

international( اختراع ثبت المللي بين ادارات patent offices(: WIPO

27



.تقاضا نامه ثبت اختراع هر كشور به زبان ملي آن كشور بايد منتشر گردد
بر طبق كنوانسيون پاريس رفتار ادارات ثبت اختراع هر كشور با افراد 

.خارجي بايد مطابق با اتباع آن كشور باشد
برطبق كنوانسيون پاريس كشورهاي عضو داراي چهارچوب هاي قانوني  

.كنوانسيون ولي با جزئيات و برداشتهاي متفاوت ميتوانند باشد
WIPO  نهادي است كه تسهيل كننده فرآيند ثبت اختراع در بين كشورها

.خود منجر به پتنت نميشود PCTاست و تقاضا نامه ارسالي از طريق پيمان 

28

ماه فرصت دارد تا پس از فايل درخواست  12بر طبق كنوانسيون پاريس هر مخترع 
خود در يك كشور، تقاضانامه خود را در ساير كشورها فايل كند
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United State Patent and Trademark )USPTO(

ميالدي 1790تاسيس 
2016ميليون پتنت تا سال  10ثبت بيش از 

امتحانيسيستم  بررسي 
انواع روشهاي ثبت اختراع  

Utility Patent or non‐provisional Patent or patent
Design Patent
Plant Patent
Provisional Patent

30



Provisional patent

 كه است هايي ايده براي ثبت، نوع اين اصلي كاربرد .است يكسال مدت به ايده موقت  ثبت نوعي
 و بوده اوليه سازي آماده و نگارش مرحله در كه اختراعاتي يا و هستند توسعه اوليه مراحل در

  .است مناسب سايرين توسط اختراع ثبت از جلوگيري براي
  :مزيتها

تقدم حق ايجاد و فايلينگ تاريخ گرفتن

  موقت درخواست انتشار  عدم

نگراني بدون فروش براي مذاكره شروع يا ايده فني توسعه امكان

كم بسيار هزينه

Non‐Provisional درخواستهاي براي موجود سختگيريهاي و مشخص قالب نداشتن

 :معايب
فايلينگ تاريخ از 12 از بعد PCT درخواست شروع 31



چرخه عمر يك ايده در اداره ثبت اختراع آمريكا

32



USPTOمراحل ثبت اختراع در 

A- ارائه تقاضاي ثبت اختراع و بررسي شكلي آن
B- انتشار
C- جستجو و بررسي محتوايي
D- تائيد اختراع

A B C D

0 18 16~20 ماه27~23
مرحله

Patent Pending

Patent Application 

Accept: Patent 
or issued 
patent 
Reject: Patent 
Application

Office action

33



USPTOمراحل اصلي بررسي درخواست اختراع در 

34
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به وجود آمد PCTچرا 

36

ساده ترين راه براي حفاظت از يك اختراع چيست؟

 كردن فايل مشخص، كشور يك در اختراع يك از حفاظت براي راه اولين و ساده ترين
.مي باشد كشوري پتنت دريافت براي آن پيگيري و كشوري اختراع تقاضانامه

آيا ثبت اختراع در يك كشور كافي است؟

 اگر اما .است كافي كنيم، محافظت خود اختراع از كشور همان در تنها بخواهيم اگر
 كشورها، آن همه در بايد كنيم، محافظت خود اختراع از نيز ديگر كشورهاي در بخواهيم
.كنيم ثبت را خود اختراع



به وجود آمد PCTچرا 

37

براي فرد يا شركتي كه به دنبال حفاظت از اختراع خود در چندين كشور 
مي باشد، چه راه هايي وجود دارد؟

  راهي كند، حفاظت كشور چندين در خود اختراع از بخواهد حقوقي يا حقيقي فرد اگر
.نظرش مورد كشورهاي همه در اختراع ثبت تقاضانامه كردن فايل جز به ندارد

:دارد وجود كار اين براي گزينه دو
Paris تحت اختراع ثبت Convention

PCT مسير از اختراع ثبت



Paris Convention

38

به چه صورت است؟ Paris Conventionثبت اختراع از طريق 

 ثبت براي عضو كشورهاي از يكي ساكن فرد هر كه آمده بوجود سيستمي مسير، اين در
 پس و كند ثبت كشور يك در را خود تقاضانامه ابتدا بتواند كشور، چندين در خود اختراع

 مورد كشورهاي بقيه در را خود ديگر تقاضانامه هاي تا باشد داشته فرصت ماه 12 آن از
.شود بهره مند اول تقاضانامه ثبت تاريخ همان از و كند ثبت نظرش

A

C

B

E
D

G

F
٠ ١٢



Patent Cooperation Treaty (PCT)

39

چگونه فرايند فايل كردن تقاضانامه را ساده تر مي كند؟ PCTسيستم 

  12 دوره در فرد كه ترتيب اين به شده، تنظيم پاريس معاهده مبناي بر PCT سيستم
 يك تنها كند، ثبت كشور چندين در را پتنت تقاضانامه چندين اينكه جاي به تقدم، ماهه

 اعتبار همان معاهده، عضو كشورهاي همه در كه مي كند فايل PCT بين المللي تقاضانامه
.دارد را كشوري تقاضانامه هاي

 كه است اين مانند درست تقدم، دوره اتمام از قبل PCT بين المللي تقاضانامه كردن فايل
.كرده ايم ثبت را خود تقاضانامه همزمان، صورت به معاهده عضو كشورهاي همه در

 شما به كشورشان در مي گيرند تصميم كه هستند عضو كشورهاي از كدام هر نهايت در
.خير يا كنند اعطا پتنت



Patent Cooperation Treaty (PCT)

40

.مي باشد عضو كشور 148 داراي امروزه و است داشته چشمگيري رشد PCT سيستم

.است پيوسته PCT معاهده به رسماً 2013 اكتبر 4 تاريخ از ايران اسالمي جمهوري



Patent Cooperation Treaty (PCT)
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بر مسير معاهده پاريس در چيست؟ PCTبرتري سيستم 

  تقاضانامه يك تنها كردن فايل با .است آن قوت نقاط از يكي PCT سيستم سادگي
  تمام در و روز يك در كه پتنت تقاضانامه چندين حقوقي اثرات از مي توان بين المللي
.شد بهره مند شده اند، ثبت ،PCT داد قرار طرف كشورهاي

 تهيه مختلف دستورالعمل هاي و قالب ها اساس بر كه تقاضانامه چندين تهيه جاي به
 را قالب اين عضو كشورهاي همه و مي شود آماده قالب يك با تقاضانامه يك فقط شده اند،

 قالب اين عضو كشورهاي از يك هر در پتنت دريافت براي اقدام زمان در و دارند قبول
.نمي شود خواسته بيشتري چيز شما از و است قبول مورد

  اتمام از پس ماه 18 تا را اصلي هزينه هاي پرداخت مي توان PCT سيستم از استفاده با
.انداخت عقب به تقدم دوره
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PCT International Application
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PCT vs. Paris Route
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و مسير پاريس PCTمقايسه تعداد تقاضانامه هاي فايل شده از طريق 
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ابزارها
ثبت اختراع ملي

در خارج از كشور) دائم يا موقت(ثبت اختراع 
PCTثبت از طريق 

اهداف
ورود به عرصه توليد محصول

عرضه جهاني يك فناوري  
بازار سازي براي يك فناوري جديد

حفظ جايگاه خود به عنوان صاحب دانش فني
تحريك بازار جهت خريد فناوري  
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تعيين گردد كه محدوده جغرافياي ثبت اختراع در كجاست؟  
ملي  

بين المللي
نامعلوم

استراتژي مديريت هزينه و حفظ شانس ثبت اختراع

ثبت در ايران
ثبت موقت در آمريكا

)فاز بين المللي( PCTثبت 

دور نماي اختراع

اختراعي كه اكنون فناوري آن بازار دارد
اختراعي كه از نظر علمي توسعه يافته و در مرحله بازار سازي است

اختراعي كه بسيار نو است و نياز به بازار سازي دارد
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فكري، اقدام به استقرار واحدهاي ي مالكيت  زمينهكشور در  نيازمندي هايبا در نظر گرفتن » كانون پتنت ايران«•
به عنوان واحد مالكيت   1384اين كانون كه از سال . متمركز نموده استمجموعه ي فعال در اين حوزه، در قالب يك 

معاونت علمي و «، با موافقت 1393، فعاليت خود را آغاز نموده است، از سال »نانوستاد ويژه توسعه فناوري « فكريِ
، امور مرتبط با حوزه مالكيت فكري و به ويژه ثبت اختراع را »كانون پتنت ايران«، در قالب »فناوري رياست جمهوري

 .شده است عهده دارعلم و فناوري  حوزه هايدر تمامي 

 :كانون پتنت ايراناهداف •

فناوري كشورارتقاي رتبه 

نوآور شركت هاييا  فناورانفكري  دارايي هاياز حفاظت 

آن هاثروت از مالكيت فكري و ايجاد بازار اختراعات و كسب درآمد از توليد 

به سمت نوآوري قابل ثبت در بازارهاي داخلي و خارجي شركت هامراكز تحقيقاتي و هدايت 

فكريمالكيت حوزه ي منابع انساني متخصص در توسعه ي  
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www.patentoffice.ir
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www.patentoffice.ir

:انواع حمايتهاي كانون پتنت

هزينه% 90تا ): آمريكا(ثبت اختراع خارجي 
%  50مختص شركتهاي دانش بنيان تا : PCTثبت اختراع از طريق 

%  100مختص سرآمدان فناوري و علمي يا آزمايشگاه و مراكز تحقيقاتي برتر تا ):آمريكا(ثبت اختراع موقت 
)ارسال استاد براي يك بار در سال(شركت كننده  50مختص مراكز مختلف تا بيش از : دوره هاي آموزشي

:تشويقي

.پرداخت سه ميليون تومان به گروه مخترعين در زمان انتشار پتنت
.پرداخت سه ميليون تومان  به گروه مخترعين در زمان تاييد پتنت



گرنت شدن اختراع در يكي از ادارات ثبت اختراع معتبر دنيا؛ •

مخترع يا مخترعان از اعضاي اصلي شركت باشند؛ •

مطابقت اختراع ثبت شده با حوزه فعاليت شركت؛ •

.لزوم بهره برداري از آن اختراع توسط شركت •

اختراع يدارا يميليون توماني به شركت ها 50وام قرض الحسنه ياعطا



مراحل و روند پذيرش درخواست هاي ثبت اختراع  
خارجي

ثبت اطالعات  
پرتالدر 

)متقاضي(

بررسي اوليه 
اطالعات

)فكريواحد مالكيت (
جستجوي پتنت

)تيم جستجو و ارزيابي(

ارائه نتايج 
و  

تصميم گيري نهايي
)شوراي مالكيت فكري(

اعالم نتيجه به  
متقاضي
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هفته 2 ماه  بسته به   4الي  1
موضوع اختراع

ثبت موقت  
يكساله پس از 

دو هفته

نگارش متن  
اختراع و  

فايلينگ پس  
ماه 6از 



ثبت نام شخصي

چنانچه قبال ثبت نام كرده ايد نيازي به اين مرحله نيست•



آغاز فرايند ثبت اختراع خارجي

راهنماي دقيق ارسال درخواست در بخش  
سواالت متداول  >آموزش

سايت



سپاس از حسن توجه شما


