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 فرم ارزیابی ادعای اختراع

 عنوان اختراع:

 

 خالصه طرح از نظر داور: -1

 
 

 

 سابقه اختراع در داخل و خارج از کشور -2
)براي كسب اطالعات بيشتر از بانكهاي جستجوي ثبت 

 مراجعه نمایيد.(اختراع در داخل و خارج از كشور 
 

  اظهار نامه های مشابه بررسی سوابق
در  (مطابق موارد نامة دفتر ثبت اختراع)

 پورتال مرکز مالکیت صنعتی: 
http://iripo.ssaa.ir 

 جستجو در بانک اطالعات منابع داخلی 

 civilica.irو  Irandoc.comمانند:  

  جستجو در بانک اطالعات منابع خارجی
 freepatentsonline.comمانند: 

 مفاهیم:

 (Noveltyجدید بودن ) 
اختراع مورد نظر تا تاریخ تسليم اظهارنامة اختراع  -

 نباید در جایي مطرح شده باشد.

 از لحاظ ماهيتي تازه و بدیع باشد. -

جدید بودن، موردي نيست كه باید به اثبات  -

 باشد.برسد بلكه عدم وجود آن مالك مي

است كه با اختراعات و یا دانش  اختراعي جدید -

 بيني نباشد.موجود در اختراعات قبلي قابل پيش

 

 آیا مشابه این اختراع در خارج از کشور ثبت شده است؟           بله           خیر 

 توضیحات:
 

     بله           آیا مشابه این اختراع در داخل کشور ثبت شده است           خیر 

 توضیحات:
 

 که به موضوع ادعا مرتبط است را با ذکر مشخصات در جدول زیر معرفی فرمایید. سوابق اظهار نامه های مشابهنتیجه بررسی 
شماره 
 اختراع

 منبع سال ثبت نام مخترع عنوان اختراع ثبت شده

     

ینترنت، جست و جو در ا هفرمائید)تصویر، نتیج** لطفاً در هرمورد در صورت منفی یا مثبت بودن پاسخ ، مستندات الزم را ارائه 
 تصویر پتنت ها و...به پیوست این کاربرگ(

 (Inventive) گام ابتكارينوآوري و   -3

اختراع با توجه به مجموعه اطالعات و دانش  -

موجود یك شخص كه در رشتة اختراع مهارت 

 بيني نباشد. معمولي داشته باشد، قابل پيش

اختراع باید ابتكاري باشد، به این معنا كه نتيجة  -

ام داشتن گ و از لحاظ ایده نو باشد.فعاليتي خالقانه 

ابتكاري، تنها بعد از احراز جدید بودن اختراع مطرح 

 شود.مي

  بلی             دارد. نوآوريآیا ادعای انجام شده از لحاظ ایده خیر             
 )لطفاً دلیل خود را ذکر فرمائید( توضیحات
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 تاریخ انجام داوري:      اء واحد:نام و امض

 

 

 

 (Applicability) عمليداشتن کاربرد  -4

كه اختراع باید كاربردي عملي داشته باشد نه این -

 تئوري جدیدي را ارایه كرده باشد. صرفاً

در صورتي كه موضوع اختراع توليد یك محصول  -

 باید امكان ساخت و توليد آن فراهم باشد.باشد، 

اگر موضوع اختراع مرتبط با فرآیند توليدي است،  -

 سازي آن فرآیند عماًل ميسر باشد.باید امكان پياده
 

  بلیدارد قابلیت کاربرد عمليآیا ادعای انجام شده            . خیر 
 )لطفاً دلیل خود را ذکر فرمائید(توضیحات
 

 تجاري سازيقابلیت  -5
)این بخش ارزیابي فقط جهت تجاري سازي است و در 

 نتيجه داوري نقشي ندارد(

 آیا در حال تولید و تجاری سازی می باشد؟            بلی خیر 

 
 ر داخل کشور را دارد.آیا اختراع مذکور قابلیت تجاری سازی و تولید انبوه د ،منفی بودن پاسخ در صورت

 خیر بلی                                                                             

 پیشنهادات یا انتقادات -6
)لطفاً نظرات مشروح خود را در خصوص اصالحات الزم 
در مورد اشتباهات علمي، محاسباتي، تایپي و دستوري 

 ادعانامه در این بخش مرقوم نمایيد.(
 

  انتقادات داور در خصوص ادعای اختراع:پیشنهاد یا 
 

 نظر محرمانه داور در خصوص ادعای اختراع )در صورت وجود(:  اظهار نظر محرمانه -7

 

 شده در ذیل ه صورت تفکیک در صورتیکه ابهامات یا سواالتی در مورد این ادعا وجود دارد که بدون آنها امکان ارزیابی الزم وجود ندارد، خواهشمند است این موارد ب
 مرقوم گردند تا نسبت به ارسال آنها به متقاضی و متعاقباً ارسال پاسخ به جنابعالی اقدام گردد.

 
 
 

 
 


