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 (ePCT) و ورود به سامانه راهنمای ایجاد حساب کاربری

 عبارتند از: ،استفاده از حساب کاربری باید انجام داد ایجاد و داماتی که برایاق

 (ePCT)ایجاد حساب کاربری در سامانه  -1

 داقل دوح)توصیه اکید می شود که متقاضی  احراز هویتاطمینان انتخاب حداقل یک روش برای افزایش ضریب  -2

 وش را تعریف کند(ر

a.  روش اول: استفاده از( برنامهApp) تولید رمز یک بار مصرف 

b.  :لرای موبایامانه باعالم شماره همراه )موبایل( به سامانه و ارسال رمز یک بار مصرف از طریق سروش دوم 

c.  :درروش سوم(یافت فایل گواهینامهDigital Certificate) و استفاده از آن از سامانه  

 رمز یک بار مصرف از اینترنت و نصب آن بر روی موبایل (Appرنامه )بدریافت  -3

 

 (ePCT) در سامانه ایجاد حساب کاربری

را در گوگل جستجو نمایید یا اینکه مستقیما وارد آدرس  ePCTبرای ورود به سامانه و طی مراحل کافیست کلمه 

 https://pct.wipo.int شوید.  

 
 

  را انتخاب نمایید. Create WIPO accountپس از ورود به سایت، گزینه 

https://pct.wipo.int/
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 :تکمیل نماییدداده شده را  نمایش سپس اقالم اطالعاتی

 نمود. زمان ورود به سامانه از آن استفاده خواهیداست که در  نامی (:User name) نام کاربری

 عتبر و در دسترس وارد شود.متماس یک شماره م و یا رمز جهت ارسال هر نوع پیا: (Phone) شماره تماس

 آدرس معتبر و دقیق وارد شود.کاغذی جهت ارسال مکاتبات (: Addressآدرس )

، شودیاخذ مر روی اظهارنامه ب در زمان بررسی اظهارنامه، که تمام اتفاقات و تصمیماتی(: E-mailآدرس پست الکترونیک )

واهد ل ارسال خین ایمیهمچنین بعد از تکمیل این فرم، لینکی برای تایید به اانی خواهد شد، از طریق این ایمیل اطالع رس

 د شود.لذا در این محل ایمیل صحیح و معتبر وار .ل شده و روی آن کلیک نماییدیایم واردشد، که الزم است 

ه باید هموار د.کار گرفته خواهد شرمزی است که به همراه نام کاربری اعالم شده توسط شما، ب (:PASSWORDرمز عبور )

 نام کاربری و رمز ورود خود را به خاطر داشته باشید.
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 Create an accountدر نهایت انتخاب گزینه 

 

شود که الزم رسال میفوق ا به ایمیل اعالم شده در اقالم اطالعاتی ،لینک تایید ،توجه داشته باشید بعد از انتخاب گزینه فوق

 ل شده و روی آن لینک کلیک نمایید.یاست وارد ایم
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نمایش داده  اولیه، صفحه Sign in to ePCTزیر نمایش داده شده و با انتخاب گزینه پس از تایید لینک مذکور، صفحه 

  خواهد شد.
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  ، نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید. با این اقدام وارد سامانه خواهید شد.در صفحه اولیه

 

 

 

 احراز هویت اطمینان تخاب حداقل یک روش برای افزایش ضریبان

زم است الدهید، لذا  تا ضریب اطمینان احراز هویت را افزایش گرددمی پس از اولین ورود به سامانه از شما درخواست

    اقدامات مربوطه را به شرح ذیل انجام دهید.

 Set up your authentication methodsانتخاب گزینه 
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 Set up authentication methodsانتخاب گزینه  مجدداو 

 

 

ران ختیار دیگو درا پس از آن هشدارها و نکاتی در خصوص استفاده نام کاربری، رمز، روشهای افزایش اطمینان احراز هویت

ارد را این مو شود و اینکه اگر مشکلی پیش آمد با چه بخشی در تماس باشید. الزم استبه شما داده می آنهاگذاشتن 

 بپذیرید.
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 الزم است ارد کهدهمانطور که در ابتدای این راهنما عنوان شد، سه روش برای افزایش ضریب اطمینان احراز هویت وجود 

مکان سامانه ا ود بهور حداقل یک روش را انتخاب نمایید. در صورتیکه هیچ یک از این سه روش را انتخاب ننمایید، علیرغم

 انجام هیچ نوع اقدامی به غیر از تغییر در مشخصات کاربری خود را نخواهید داشت.

 از دو روش باشد، چرا که اگر به هر دلیلی هر یکالزم به توضیح است که پیشنهاد سایت، انتخاب دو روش از سه روش می

 د سامانه شوید.انتخاب شده با مشکل مواجه شد، با روش دیگر بتوانید وار

 روشها : 

 تولید رمز یک بار مصرف( Appبرنامه )روش اول: استفاده از  -1

 بایلرای موباعالم شماره همراه )موبایل( به سامانه و ارسال رمز یک بار مصرف از طریق سامانه روش دوم:  -2

 ( از سامانه و استفاده از آن Digital Certificateدریافت فایل گواهینامه)روش سوم:   -3
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 :شوددر این راهنما، روش اول توضیح داده می

شود که در آن ، صفحه زیر نمایش داده میوقف APP FOR ONE-TIME PASSWORDاز گزینه  Addبا انتخاب گزینه 

اد حساب کاربری وارد ایج به حاوی اطالعات فردی شما که در فرم مربوط QRشود. این به شما نمایش داده می QRیک 

 باشد. می اید،نموده
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قابلیت ایجاد رمز یکبار مصرف را نیز داشته  QRاست که ضمن خواند این  (Appبرنامه )نیاز به  QRبرای استفاده از این 

 Appرا در اینترنت یا برنامه هایی از قبیل بازار و یا   Authenticatorکلمه  (Appبرنامه )باشد، برای نصب اینگونه 

Store کی از موارد یافت شده را روی موبایل خود نصب نمایید.  جستجو   نموده و ی 

 

ا این کار هر چند بنمایش داده شده در سامانه عکس بگیرید.  QRرا روی موبایل خود اجرا نموده و از  (Appبرنامه )سپس 

رمز  با وارد کردن ده نمایید.رود به سامانه از آن استفاتوانید برای وشود که میرمز جدید تولید می (Appبرنامه )ثانیه در این 

( وارد سامانه خواهید شد صویر باالترتوجود دارد )دو  QRدر صفحه ای که تصویر  One-time passwordدر قسمت 

  .گرفتخواهد قرار و تمام قابلیتهای سامانه در دسترس شما 

 تذکر بسیار مهم:

 بعد از اولین ورودگردد، باشد، اکیدا پیشنهاد مییبا توجه به اینکه محیط سامانه، محیط واقعی ثبت اظهارنامه م

رود به (  وارد شوید. )نحوه خروج از سامانه و وDemoبه سامانه، از سامانه خارج شده و به محیط آزمایشی )

 ( به شرح ذیل است(Demoمحیط آزمایشی)

 LOGOUTانتخاب گزینه  نحوه خروج از سامانه:
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 سامانه: (Demoنحوه ورود به محیط آزمایشی)

 را انتخاب نمایید. Access Demo Modeدر صفحه اولیه ورود به سامانه، گزینه 

 

را انتخاب نموده و  App for one-time passwordگزینه  سپس نام کاربری و رمز خود را وارد نمایید و پس از آن

 د وارد نمایید.در صفحه بع نمایید رامشاهده می )روی موبایل( Authenticator (Appبرنامه )رمزی را که در 
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 تذکر بسیار مهم:

باشد ( میReceiving Officeدر زمان ثبت اطالعات اظهارنامه در سامانه، یکی از گزینه ها مربوط به ادراه دریافت کننده )

 ک در سامانه ویل مدار، دقت داشته باشید که درصورت تکم( را انتخاب نماییدIBا دفتر بین المللی )و یتوانید ایران که می

ر دکه اگر  گرددتوصیه می لذا اکیداشود. ارسال مدارک به اداره دریافت کننده، همه اطالعات شما به آن اداره ارسال می

و یید اری ننمامدارک و مستندات اصلی خود را در سامانه بارگذ ،( هستید به هیچ عنوان اطالعاتDemoمحیط آزمایشی )

   ات غیر واقعی استفاده نمایید.بجای آن از اطالعات و مستند

ح داده خواهد توضی Receiving Office** در راهنمای مربوط به ثبت اظهارنامه در خصوص همه اقالم اطالعاتی از جمله 

 شد.


