داوطگبٌ تبشیض دس ساستبی حمبیت اص محققیه ي پشيسش ایذٌَب ،خالقیتَب ي تجبسیسبصی آوُب ي
َمچىیه استقبء سطح داوطگبٌ دس تشاص بیهالمللی ،اص ثبت اختشاػبتی کٍ بٍ وبم داوطگبٌ ببضذ بب َمکبسی
ي حمبیت کبوًن پتىت ایشان مضایب ي امکبوبتی سا بٍ صًست مـبدی ي مؼىًی دس اختیبس مختشػیه قشاس
میدَذ .کبوًن پتىت ایشان اص سبل  1334ي صیش وظش مؼبيوت ػلمی ي فىبيسی سیبست جمًُسی فؼبلیت
سسمی خًد سا آغبص ومًدٌ ي داوطگبٌ تبشیض یکی اص دفبتش َمکبس ایه کبوًن میببضذ کٍ تحت حمبیت
کبوًن بًدٌ ي ػمذٌ َضیىٍَبی ثبت پتىت خبسجی کٍ اص طشف داوطگبٌ تبشیض اسائٍ میضًد سا پًضص
میدَـذ .دس ادامـٍ بٍ مشاحل ثبت اخـتشاع خبسجـی ي وحًٌ حمبیتَبیی کٍ اوجبم مـیضًد اضـبسٌ
میگشدد.

فلوچارت مراحل ثبت اختراع خارجی در اداره مالکیت فکری دانشگاه تبریز با حمایت کانون پتنت ایران
ثبت وبم ايلیٍ دس سبیت کبوًن پتىت ایشان بٍ آدسس
http://login.patentoffice.ir
بب َمبَىگی اداسٌ مبلکیت فکشی داوطگبٌ تبشیض
(بٍ ػىًان ومبیىذٌ کبوًن پتىت ایشان)

اسائٍ اطالػبت مًسد ویبص بٍ اداسٌ مبلکیت فکشی داوطگبٌ تبشیض
بشای اوجبم ثبت اختشاع*

ویبص بٍ سفغ اضکبل ي اػمبل

بشسسی مذاسک ثبت اختشاع تًسط کبوًن پتىت ایشان اص لحبظ

تصحیحبت تًسط متقبضی

ضکلی ي مبًَی

ػذم پزیشش ي اختتبم

پزیشش دسخًاست

ػقذ قشاسداد کبوًن پتىت ایشان بب داوطگبٌ تبشیض
ي پشداخت َ %10ضیىٍ ثبت اختشاع تًسط داوطگبٌ تبشیض

اختشاع ياسد مشحلٍ  provisionalي بؼذ بشسسی
مستىذات تًسط اداسٌ ثبت اختشاع کطًس مقصذ

اػالم وتیجٍ قطؼی تًسط اداسٌ ثبت اختشاع کطًس
مقصذ

پزیشش

پشداخت َضیىٍ ثبت اختشاع تًسط کبوًن پتىت ایشان
ي داوطگبٌ تبشیض

ػذم پزیشش

*اطالػبت ايلیٍ مًسد ویبص بشای ثبت اختشاع ضبمل (اطالػبت فشدی مختشػیه ،خالصٍ ي ضشح اختشاع،
داوص پیطیه ،اطالػبت تکمیلی ي تبسیخچٍ يضؼیتَب) می ببضذ .ایه اطالػبت ممکه است بش اسبس
اػالم کبوًن پتىت ایشان تغییش یببذ.
وکبت کلیذی:
 -1تقبضبوبمٍَبیی کٍ قبال دس اداسٌ ثبت اختشاع ایشان تبئیذ ي مىتطش ضذٌ ي اص تبسیخ ثبت اظُبسوبمٍ
داخلی آوُب بیص اص یک سبل گزضتٍ مًسد حمبیت قشاس ومیگیشد.
 -2تقبضب وبمٍَبیی کٍ قبل اص اسسبل بٍ صًست مقبلٍ مىتطش ضذٌ ببضذ مًسد حمبیت قشاس ومیگیشد.
 -3پشيسٍ صمبوی بشسسی ضکلی ي مبًَی دس کبوًن پتىت ایشان حذيد  4مبٌ میببضذ.
 -4پشيسٍ صمبوی بشای ثبت اختشاع خبسجی حذيد  2/5سبل میببضذ.

مًضًػبت غیش قببل ثبت:
 کطف مًاد مًجًد دس طبیؼت تئًسیَبی ػلمی یب سيشَبی سیبضی ضکلَب ،قًاویه مشبًط بٍ تجبست ،فؼبلیتَبی رَىی (سياویًَ ،ضی) ي ببصی مشاحل بیًلًطیکی بشای تًلیذ گیبَبن یب حیًاوبت سيشَبی تطخیص ي دسمبن بیمبسیَبی اوسبنَب ي حیًاوبت -وشمافضاس

