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پژوهشگاه شیمی و معاونت فناوری 

 مهندسی شیمی ایران
 بسمه تعالی

 .فرمایید مطالعه را ذیل موارد فرم تکمیل از پیش لطفا متقاضی محترم ثبت اختراع،

 

در  و مطابق با الگوی ارائه شده فرم در مندرج سواالت تمامی به روان و واضح جامع، پاسخگویی .1

در غیر اینصورت فرم جهت تکمیل و اصالح عودت خواهد شد و  .باشد می الزامی پاورقی صفحات آتی

 مرکز در قبال زمان از دست رفته مسئولیتی نخواهد داشت.

 . ارسال گرددرا   PDFلطفا نسخه  ،پس از تکمیل این فرم .2

 عدم پاسخ گردد، اثبات داوری طی آن مغایرت چنانچه و بوده شما عهده به ها پاسخ تمامی مسئولیت .3

 .داشت نخواهد وجود نیز اعتراض امکان و شد خواهد صادر تایید

های دانشگاهی و با مهر و امضای تنها در سربرگ آزمایشگاه در صورت درخواست داوران، آنالیزنتایج  .4

 مسئول ذی ربط مورد قبول خواهد بود.

 د نموده و از ذکر سایر موارد خودداری نمایید.یدر هر بخش، تنها پاسخ موارد خواسته شده را ق لطفاً .5

 .نمایید پرهیز فرم فرمت تغییر از .6

 .همین فرم به صورت جداگانه و به زبان انگلیسی تکمیل شود ،برای اظهارنامه به زبان انگلیسی .7
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   عنوان اختراع/ فارسی:

 عنوان اختراع/ انگلیسی:

   نام مخترع/ مخترعین:

  نام مالک/ مالکین:

 مشخصات مخترع/ مخترعین .1

 4مخترع  3مخترع  2مخترع  1مخترع  ردیف

     و نام خانوادگی نام
     نام پدر
     کد ملی

     تاریخ تولد

     آخرین مدرک تحصیلی
     آخرین رشته تحصیلی

     / محل اشتغالشغل
     شماره تماس

     پست الکترونیکیآدرس 
 پژوهشگاهنسبت با 

)استاد/ کارمند/ دانشجو/ 

 هیچکدام(

    

     امضا
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1مشخصات مالک/ مالکین  .2
 

 . اشخاص حقیقی2-1

 4مالک  3مالک  2مالک  1مالک  ردیف

     و نام خانوادگی نام
     نام پدر
     کد ملی

     تاریخ تولد

     آخرین مدرک تحصیلی
     رشته تحصیلیآخرین 
     / محل اشتغالشغل

     شماره تماس
     آدرس پست الکترونیکی

 پژوهشگاهنسبت با 

)استاد/ کارمند/ دانشجو/ 

 هیچکدام(

    

     درصد مالکیت
     امضا

  

                                                      
1
 مخترعان هستند، فقط درصد مالکیت ها را قید نمایید.در صورتیکه مالکین طرح همان  
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 . اشخاص حقوقی2-2

  نام شرکت/ موسسه

  زمینه فعالیت

  شماره ثبت

  فعلی نام مدیر مسئول

  پستینشانی 

  تلفن

  دورنگار

  آدرس پست الکترونیک
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2تصاویر مربوط به مورد ادعایی .3
 

 

 شرح اختراع .4

 استفاده کنید.( اظهارنامهآخرین نسخه تصحیح شده در  از)لطفا 

 

 را ذکر نمایید.زمینه فنی اختراع . 4-1

 .(دیکن استفاده اظهارنامه در شده حیتصح نسخه نیآخر از لطفا) 

 

 )با ذکر منابع( را ذکر نمایید. مشابه و محدودیت های اختراعات قبلی مشکالت. 4-2

 

 ادله)با ارائه  قابلیت های مورد ادعایی حاضر در خصوص رفع مشکالت و محدودیت های فوق را ذکر نمایید.. 4-3

 و به صورت کامال مستند( ، ذکر منبععلمی

 

  چیست؟ )فرایند جدید/ دستگاه جدید/ ترکیب جدید( شما مورد ادعایی. 4-4

 .(دیکن استفاده اظهارنامه در شده حیتصح نسخه نیآخر از لطفا) 

3توصیف اجزا. 4-5.  

 .(دیکن استفاده اظهارنامه در شده حیتصح نسخه نیآخر از لطفا) 

 در مورد ترکیب جدید  در مورد دستگاه جدید در مورد فرایند جدید گام ها

1 
مشخص و جداگانه گام های  ذکر

 فرایند

شرح اجزای دستگاه به طور 

 جداگانه
 ذکر فرموالسیون

 ذکر اجزا و نسبت های آنها اجزاارتباط شرح نحوه اتصال و  ذکر چگونگی آغاز فرایند 2

                                                      

2
از پیوست  از ذکر هرگونه توضیح و زیر نویس عکس خودداری نمایید. )فقط تصویر، شماره گذاری اجزا و قید شماره عکس در زیر آن(  

 کردن تصاویر بی کیفیت، نامشخص و با سایز نامناسب خودداری نمایید.

 

3
 نگارش تمامی گام ها متناسب با موضوع اختراع، بر اساس ترتیبی که در جدول ارائه شده الزامی است.  

 افشای کامل و جامع مورد ادعایی، با استفاده از جمالت روان و علمی در این بخش الزامی می باشد.
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3 
ذکر گام های میانی فرایند جهت 

 حصول نتیجه مطلوب

جهت  شرح نحوه کارکرد دستگاه

 حصول نتیجه مطلوب
 فرایند ساختشرح 

 ترکیب ساختذکر بهترین حالت  دستگاه ساختذکر بهترین حالت  محصول فرایندذکر  4

 - - ذکر بهترین حالت انجام فرایند 5

 

 4توصیف شکل ها .4-6

  مورد ادعایی حاضر منتج از چیست؟ پایانامه یا طرح تحقیقاتی مستقل؟. 4-7

داوری طرح کمک میکند را قید  که به (اختراعات ثبت بانک و ها کتاب ها، نامه پایان مقاالت،) منابع علمی. 4-8

 نمایید.

 .نمایید ذکر را مورد ادعایی کاربرد موارد . 4-9

 را... ( و آمده بعمل های تست گزارش استانداردها، نقشه، شامل) نمونه شده مستند فنی و علمی مدارکتمامی . 4-10

 5 .نمایید ضمیمه

  نمایید ذکر را نمونه ساخت خاتمه تاریخ. 4-11

 ، مدارک آن را پیوست نمایید.اید قبالً در کشور دیگری به ثبت رسیده را مورد ادعایی این . چنانچه4-12

 . چنانچه هر یک از مخترعین قبالً سابقه ثبت اختراع داشته اند، عنوان، تاریخ و شماره ثبت آن را قید نمایید.4-13

 : اختراع عنوان

 :شماره ثبت

 : تاریخ ثبت

                                                      

4
در شکل شماره گذاری نموده اید باید در این قسمت  با قید شماره هر شکل، توصیف آن را در این بخش ذکر نمایید. )تمامی عناصری که 

 توصیف شوند.(
5

 .است الزامی عملکرد حین در مورد ادعایی از واضح فیلم و عکس در مورد دستگاه ها ارائه 

 .است در مورد ترکیبات، بنا به صالحدید داور پرونده، ارائه نتایج آزمایشگاهی معتبر )با شرایط مندرج در صفحه اول( الزامی

 چنانچه مورد ادعایی هنوز ساخته نشده ارائه نقشه های فنی و ادله الزم در خصوص قابلیت صنعتی شدن آن الزامی است.
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    ادعاها .5

 .(دیکن استفاده اظهارنامه در شده حیتصح نسخه نیآخر از لطفا)

 

 :6هستیم در خصوص هستم/ مدعی.......................اینجانب/ اینجانبان 

 

 

 

.............. تمامی موارد مندرج در فرم را تایید کرده و .اینجانب ............................... مدعی اختراعی با موضوع ...............

 مسئولیت آن را به عهده خواهم داشت. 

  :                                                    تاریخ و امضاء :مخترعنام و نام خانوادگی 

                                                      
6
 ادعاها را به صورت مجزا و تفکیک شده قید نمایید.  

مغایرت آنها اثبات موارد ادعایی را مطابق آنچه به اداره ثبت ارسال نموده اید در این بخش عیناً وارد نمایید. چنانچه 

 گردد، مسئولیت قانونی آن به عهده مخترعین خواهد بود.


