عنوان خدمت :حمایت از اختراعات و حق مالکیت فکری و ثبت پتنت بین المللی
نوع خدمت:

خدمت به کسب و کار ()G0B

خدمت به شهروندان ()G0C

شناسه خدمت 00100611111
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G0G

شرح خدمت :یکی از مهمترین الزامات و پیشنیازهای ورود محصوالت دانشبنیان به بازارهای بینالمللی اطمینان از حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت فناوران و
شرکتها بر آنهاست .از این رو نظامهای مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع (پتنت) برای ثبت رسمی این دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوریها و ابتکاراتشان در
کشورهای مختلف ایجاد شده است .عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بینالملل میتواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازر هدف و یا مورد پیگرد قرار
گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصوالت مشابه گردد.
از مزایای ثبت اختراع ،عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکتهای دانشبنیان و یا پایاننامههای دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک به تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی
پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است .به همین منظور و در راستای حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مخترعانی که قصد دارند در دفاتر ثبت اختراع معتبر دنیا
اختراع خود را ثبت نمایند ،حمایتی در قالب مواد ذیل صورت میگیرد.
حمایت از اساتید ،دانشجویان ،محققان و شرکتهای دانشبنیان ،بخشی از هزینههای ثبت اختراع (پتنت) خارجی شامل هزینه ثبت ،پیادهسازی ،حقالزحمه وکیل و همچنین هزینه
حفاظت را ،در یکی از ادارات ثبت اختراع معتبر مورد حمایت قرار میدهد .عالوه بر این مبلغی نیز به عنوان تشویقی در مراحل مختلف ثبت به مخترعین اعطا می شود
مدارک مورد نیاز :داشتن نوآوری در دنیا
دارا بودن گام اختراعی (بدیهی نبودن ادعای مرتبط با اختراع)
قابلیت تولید (برخورداری از قابلیت کاربرد صنعتی)
متوسط مدت زمان
ارایه خدمت:
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

جزییات خدمت

حضوری
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه

از آنجا که معانت علمی و فناوری به عنوان

خدمت(ریال) به

یکی از دستگاه های اجرایی با مسئولیتی

خدمت گیرندگان

فرادستگاهی به سیاستگذاری کالن در حوزه
علم و فناوری مشغول است هیچ یک از
خدمات معاونت شامل پرداخت هزینه

اینترنتی www.patentoffice.ir
به خدمت

نحوه دسترسی

نمیباشد

پست الکترونیکinfo@patentoffice.ir :

شماره حساب (های) بانکی

تلفن گویا یا مرکز تماس100-63013030
تلفن همراه

پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات
نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت
مراجعه به سایت « »www.patentoffice.irو ثبت نام در پرتال جامع ثبت اختراعات
آغاز فرآیند ثبت اختراع خارجی از طریق پرتال جامع ،وارد کردن کلیه اطالعات شخصی و نیز جزئیات مربوط به تقاضای ثبت اختراع توسط متقاضی
بررسی شکلی اطالعات ،کارشناسی مدارک و مستندات ارسالی از طرف متقاضی توسط کانون پتنت ایران
اطالعرسانی به متقاضی در خصوص تکمیل و رفع نواقص (در صورت نیاز)
بررسی و ارزیابی پرونده از جهت دارا بودن نوآوری ،گام اختراعی (بدیهی بودن) و قابلیت تولید (کاربرد صنعتی) توسط تیم ارزیابی
بررسی نهایی درخواست در جلسه شورای مالکیت فکری و تصمیمگیری نهائی
اعالم نتیجه نهائی به متقاضی (رد یا تایید قابلیت ثبت اختراع خارجی)
ارجاع پرونده به کارگزار (در صورت تایید پرونده)
عقد قرارداد ثبت اختراع توسط کانون با مخترعین به منظور دریافت  01درصد از هزینه ثبت
نظارت بر روند پیگیری پرونده در اداره ثبت اختراع مربوطه تا ثبت و یا رد نهایی

