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 ePCT سامانه دربین المللی  اظهارنامه میتسلی راهنما

 در این راهنما بخش های مختلف سامانه و چگونگی استفاده از آنها بیان خواهد شد.

امه، نقشه صیف اختراع، ادعان)شرح و تو اظهارنامه ثبت جهت ازین مورد مدارک تمام الزم استسامانه  به ورود از قبلنکته قابل توجه آن است که 

اره و همچنین اد یالملل نیبی جستجو مرجع و پویوای الملل نیب دفتر رشیپذ موردی ها زبان ازی کی به را یا نقشه ها )در صورت وجود( و ...(

ک و مداربایستی  ، نماییدیمکننده، انتخاب )در صورتیکه جمهوری اسالمی ایران را به عنوان اداره دریافت  دیکن آماده اختراع، دریافت کننده

 و حشر و ادعانامه خصوص هب مدارک نیای اصول نوشتن وی ساز آماده که داشت نظر در دیبا البته. (نماییدبه زبان انگلیسی ارایه  را مستندات

 . داشت خواهد للی،جستجوی بین الم توسط مرجع شده صادری جستجو گزارش دری مهم ریتاث فیتوص

 .دیینما اقدام https://pct.wipo.int/آدرس  قیطر از دیبای کیالکترون بین المللی اظهارنامه میتسل جهت

 ایجاد سامانه قبال ی ورود بهباید نام کاربری و رمزی برا ه است،داده شد توضیح راهنمای ایجاد حساب کاربری و ورود به سامانهدر همانطور که 

  کرده باشید.

 :حال برای ورود به سامانه الزم است نام کاربری و رمز عبور را در صفحه ذیل وارد نمایید

 

 

 تذکر بسیار مهم :

البته توجه ( وارد شوید، DEMOآزمایشی )خواهید با سامانه کار کنید اکیدا پیشنهاد میگردد، به سامانه اگر دفعه اولی است که می

، چرا که با ثبت به این نکته ضروریست که در سامانه آزمایشی به هیچ عنوان مدارک و مستندات اصلی اختراع را درج ننمایید

https://pct.wipo.int/
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محیط آزمایشی فقط جنبه آزمایشی و  اظهارنامه در محیط آزمایشی هیچ گونه حقی تقدمی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد.

 مرین جهت شناسایی بخش های مختلف سامانه را دارد.ت

 :را انتخاب نمایید Access Demo Modeبرای ورود به محیط آزمایش الزم است گزینه 

 

ایل خود بر روی موب ار مصرفبنتخاب نمایید، که در صورتیکه از برنامه تولید رمز یک اپس از ورود نام کاربری و رمز باید نوع احراز هویت را 

 تولید شده در برنامه ی نصب شده بر روی موبایل خود را ب و رمزرا انتخا App for one-time passwordاستفاده میکنید الزم است گزینه 

  وارد نمایید.
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( ، میز CREATE NEW IA) ایجاد یک اظهارنامه جدید)مختلفی از قبیل:  یط سامانه شده اید و بخش هایححال وارد م

 (، و غیره برای شما قابل مشاهده است(LOGOUT(، خروج )Search(، جستجو )WORKBENCHکار)

ین ثبت اول، و با (، غیر فعال هستند این است که تاکنون اظهارنامه ای ثبت نکرده ایدWORKBENCHدلیل اینکه گزینه های بخش میزکار )

 اظهارنامه این گزینه ها فعال خواهند شد. این گزینه ها عبارتند از:

Current IAs :لیست اظهارنامه های جاری 

Draft IAs: باشندلیست اظهارنامه هایی که توسط شما ایجاد شده و در وضعیت پیش نویس می 

Draft Actionsباشنددر وضعیت پیش نویس می : لیست اقدامات و نامه هایی که توسط شما ایجاد شده و 

Unpublished ده و شنظیم ت: لیست اظهارنامه هایی که به دفتر بین المللی ارسال شده، گزارش جستجوی مرجع جستجوی بین المللی هم

 هستند. Patentscopeمنتظر انتشار در 

Publishedاظهارنامه هایی که در  : لیستPatentscope .منتشر شده اند 

Archived: اند.لیست اظهارنامه هایی که اقدامی ندارند و توسط شما در ارشیو قرار گرفته 
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 نتخاب نماییدارا  CREATE NEW IAبرای ایجاد یک اظهازنامه جدید همانطور که در شکل فوق مشخص شده است باید گزینه 

اراکتر اختصاص ک 12داکثر شامل به انتخاب خود و ح اظهارنامهبرای  (reference number)در صفحه باز شده در ابتدا یک شماره ارجاع 

را از سایر ه اظهارناممیتوان این ماره با این ش ،اظهارنامهست که تا زمان اختصاص شماره اظهارنامه به ا این -1. هدف از دادن این شماره دهیدمی

ه برای این ظهارنامه های خود داشته باشید، میتوانید با ساختار خاصی کگر نیاز به دسته بندی و کالسه بندی اا -2 .متمایز نمود اظهارنامه ها

 رای خود، دسته بندی و کالسه بندی نمایید.گیرید، اظهارنامه ها را بشماره در نظر می

 خط تیره می باشد. ،مجاز یکتر ویژهافاصله استفاده نشود و تنها کار کاراکتر اره ازمشنکته: در این 

المی جمهوری اس ییت معنومرکز مالکمیتوانند ایرانی،  انحه باید اداره دریافت کننده اظهارنامه را مشخص نمود که متقاضیهمچنین در این صف

 را انتخاب نمایند.ایران و یا دفتر بین المللی وایپو 

 امت آن کشور را.اشت و یا اقده را دآن اداره دریافت کنن متبوعانتخاب یک اداره به عنوان اداره دریافت کننده یا باید تابعیت کشور  در نهایت برای

 تبعه همه کشور های عضو امکان پذیر است.برای به عنوان اداره دریافت کننده انتخاب دفتر بین المللی وایپو 

رود تا ار میبرای نمایش قوانین خاص )شروط و محدودیتها( کشورهای مختلف بک Look up national security requirementsگزینه 

 دارد.نجمهوری اسالمی ایران قانون )شرط و یا محدودیت( خاصی مطلع شود. ثبت اظهارنامه ار آنها متقاضی بتواند قبل از 

 اظهارنامه انتخاب نمایید برای ایجادرا  Createبعد از ورود این اطالعات، گزینه 

  

 متقاضیه بر زبانی ک . عالوهتاسانتخاب  قابلزبان فرم تقاضانامه و زبان اظهارنامه تسلیمی در صفحه نمایش داده شده، موارد انتخاب شده قبلی، 

 .ودتولید می ش شده توسط متقاضیکند، فرم تقاضانامه هم بر اساس زبان انتخاب بر اساس آن اظهارنامه خود را تسلیم می
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د یک یا چن در این قسمت اطالعات مربوط به حق تقدم تکمیل می شود. یک اظهارنامه می توان دارای: (PRIORITY CLAIMS) حق تقدم

نامه قبال اظهار نچه شماچنابه عنوان مثال حق تقدم ملی، منطقه ای و یا بین المللی باشد و ممکن است ادعای حق تقدمی وجود نداشته باشد. 

وانید مشخصات این اظهارنامه ماه سپری نشده است، می ت 12د و از تاریخ تسلیم اظهارنامه بیش از اختراع خود را در کشور ایران فایل نموده ای

ه بق تقدم خود حگواهی  و، باید روشی را جهت ارسال اطالعات مبنای حق تقدمملی را به عنوان حق تقدم مطرح کنید. بسته به نوع اظهارنامه 

 دفتر بین المللی وایپو انتخاب نمایید.

 ، منطقه ای یا بین المللی()ملی مبنای حق تقدمنوع اظهارنامه (: 1ه )گزین

 تسلیم یا ثبت شده است.در آن  مبنای حق تقدمکشوری که اظهارنامه (: 2گزینه )

  مبنای حق تقدماظهارنامه  تسلیم یا ثبت تاریخ(: 3گزینه )

 مبنای حق تقدمشماره اظهارنامه (: 4گزینه )

در  دممبنای حق تق نامهبسته به اینکه اظهاراست،  مبنای حق تقدمکه در خصوص نحوه ارایه مستندات اظهارنامه  8و  7، 6، 5های  گزینه

تنها زمانی  " (DAS)ابخانه دیجیتالارائه حق تقدم از یک کت (8)"برای مثال گزینه باشند،  ، قابل انتخاب میاست چه کشوری ثبت شده اند

 مرتبط باشد. DASسیستم  با مبنای حق تقدماظهارنامه ی است که اداره یا کشور قابل دسترس

که اداره  استفاده است تنها زمانی در دسترس و قابل "ارائه مدارک حق تقدم توسط اداره دریافت کننده اظهارنامه( 5) "همچنین گزینه 

 در آن اداره تسلیم شده است. حق تقدم مبنایدریافت کننده انتخاب شده، همان اداره ای باشد که اظهارنامه 

 ل استفاده است.شود( در دسترس و قاب( توسط متقاضی آماده می6و در همه حالتها گزینه ))
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متقاضی امکان تمدید  در شرایط خاص  .باشد دو ماه گذشته از دم کمترماهه حق تق 12شود که از پایان مهلت زمانی استفاده می (:9) گزینه

 خواهد داشت.به شرط پرداخت جریمه دیرکرد ماه  14ماه دیگر یعنی مجموعا  2مهلت استفاده از حق تقدم را تا 

اشد، بعات وجود داشته در پایان هر یک از بخشها، در صورتی که هرگونه اشکالی در ورود اطال ADDیا  SAVEبعد از انتخاب گزینه  نکته مهم:

د شده است ن اطالعات وارذیرش بوداین دکمه به معنی غیر قابل پقرمز بودن  شود.و یا زرد نمایش داده میقرمز به رنگ  issueم  دکمه ای بنا

 به (.نمایده شما اعالم میبرا  مشکل ( کلیک نمایید علتissueاگر روی این دکمه )) وارد نشده است، اما دهشو یا اینکه باید اصالعاتی وارد می

د نخواه وضیح دادهت دامه متنباید بصورت سیاه سفید تحویل داده شوند. )در او یا نقشه که  نامهادعا توصیف،عنوان مثال رنگی بودن متن شرح و 

 (شد

 (Designated Office  یا  DOادارات تعیین شده )

نتخاب این اآنجا که  . ازد داشتخواهدر چه کشورها یا اداراتی در آینده قصد ثبت اختراع خود را  متقاضیدر این مرحله مشخص می شود که 

 ند.اانتخاب شده PCTادارات هزینه ای برای متقاضی در بر ندارد، به صورت پیش فرض تمام ادارات عضو معاهده 
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 :((Common representative)، مخترع، وکیل، نماینده مشترکمتقاضی) (NAMES) افراد مشخصاتوارد کردن 

داقل یکی حین معنی که اشد. بدحداقل یکی از افراد متقاضی ثبت اظهارنامه باید شرایط مربوط به اداره دریافت کننده انتخابی را داشته ب نکته:

 داشته باشد. باید و یا اقامت کشور مربوط به آن اداره دریافت کننده را  تابعیتاز متقاضیان، 

 

 

 باشد. متقاضی می فقط ،شودوارد میش اطالعاتشخصی که ( : یعنی Applicantمتقاضی )(: 1گزینه )

 شود، هم متقاضی است هم مخترع.یعنی شخصی که اطالعاتش وارد می(: Applicant and invertorمتقاضی و مخترع )(: 2گزینه )

 باشد.شود، فقط مخترع مییعنی شخصی که اطالعاتش وارد می فقط مخترع:(: 3گزینه )

قی وجود ندارد لذا انتخاب شده باشند امکان ثبت شخص حقو 3و یا  2(، بدیهی است زمانیکه، گزینه Legal entityشخص حقوقی )(: 4گزینه )

 تواند شخص حقوقی باشد.نمیصرفا شخص حقیقی است و شود، چرا که مخترع نمایش داده نمی

 (Natural personشخص حقیقی )(: 5گزینه )
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 Emailبرای متقاضیان ایرانی  میرسد کند. )به نظرنوع اطالع رسانی از اقدامات انجام شده بر روی اظهارنامه را مشخص می 8و  7و 6گزینه های 

Only )بهترین گزینه است 

 را مشخص میکند صشخ( : تابعیت 9گزینه)

 (: اقامتگاه شخص را مشخص میکند 10گزینه )

آن  اشد یا اقامتبشود باید یا تابعیت کشور دریافت کننده را داشته همانطور که قبال گفته شد، شخصی که به عنوان متقاضی معرفی می نکته:

 اب کرده باشد.را به عنوان اداره دریافت کننده انتخ ( IBدفتر بین المللی وایپو )متقاضی ، ست که ا زمانی ءاستثناکشور را . 

 

 

قصد ثبت  DOمی توان مشخص نمود که هر کدام از متقاضیان در کدام یک از ادارات ( Applicable designations) با گزینههمچنین 

 اختراع خود را در آینده خواهند داشت.

 

 (ISAیا   International Search authorityتعیین اداره جستجوی بین المللی )

 ا دارند )درتراعات رشرایطی هستند اجازه جستجو و ارایه گزارش و نظر کتبی در خصوص اخادارات منتخب دارای جستجوی بین المللی  مراجع

(، اداره ثبت CN)، اداره ثبت اختراعات کشور چین (RU)  اداره ثبت اختراعات کشور روسیه ، مرجع هستند( از این مراجع 22حال حاضر 

 اند.ایرانی مشخص شده سوی متقاضیانشده از  ارائهاختراعات برای جستجوی  (EP( و دفتر منطقه ای ثبت پتنت اروپا )INاختراعات کشور هند )

 نتخاب نمایدالذا الزم است متقاضی یکی از این مراجع را 
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 هزینه و سایر شرایط مربوط به هر کدام از ادارات فوق در سایت وایپو به آدرس زیر قابل مشاهده است:

http://www.wipo.int/pct/en/appguide/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Declaration ) )نامه( اعالمیه

از طریق  ،باشد ت خاصیارایه مستندانیاز به در زمان تسلیم اظهارنامه (، DOملی کشورهای تعیین شده )خاص براساس الزامات  در صورتی که

 )نامه( ارسال نمود.ه اعالمیدر قالب یک میتوان آنها را این بخش 

 هرگونه سندی مربوط به احراز هویت: (iگزینه )

 هرگونه سندی مبنی بر ذی حق بودن متقاضی برای تقاضا یا دریافت گواهی اختراع: (iiگزینه )

http://www.wipo.int/pct/en/appguide/
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قاضی بت گردد متطبق آن ثا که در صورتیکه اظهارنامه حق تقدم اعالمی، به نام متقاضی فعلی نمی باشد، الزم است سندی ارایه شود: (iiiگزینه )

 فعلی ذی حق در اظهارنامه حق تقدم قبلی بوده است.

 صرفا برای متقاضیان آمریکایی کاربرد دارد: (ivگزینه )

ه زمانی خاص اص و یا دورمایشگاه خدر ن هرگونه شواهد و مدارکی مبنی بر افشاء غیر زیان آور، یا افشاء ناشی از سوء استفاده، یا افشاء :(vگزینه )

 توسط متقاضی
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 ( Documents )مدارک و مستندات اظهارنامه 

 . قشه های فنین -4خالصه اختراع و  -3ادعانامه،  -2صیف، شرح و تو  -1 عبارتند از: اصلی ترین مدارک و مستندات یک اظهارنامه، 

 PDFنانچه از قالب چ وجود دارد. XML یا و DOCX  یا PDFبا فرمت هایی مستندات در قالب فایلامکان ارسال این مدارک و  ePCTدر سامانه 

 در بصورت مجزا های فنی( رااستفاده شود این امکان وجود دارد که هر یک از این مستندات)شرح و توصیف، ادعانامه، خالصه اختراع و نقشه

و مدرک چنانچه این  هکداشت باید توجه در سامانه ذخیره نمود.  PDF را در قالب یک فایلاین مستندات همه اینکه د و یا سامانه ذخیره نمو

رد کبتوان مشخص  تا در یک صفحه جدید )جداگانه( باشدمستندات شروع متن هر یک از  بایدشوند، مییک فایل ارسال  قالب در مستندات 

 .مستندی استمربوط به چه  کدام صفحات
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و پایان  وعفحه شرصم است شماره ت در قالب یک فایل ذخیره شوند الزشکل فوق دیده میشود، در صورتیکه مدارک و مستندا همانطور که در

از  میتواند که وجود دار گزینه ایباشد، نقشه یا نقشه ها  یک اختراع میتواند فاقد با توجه به اینکههمچنین  هر یک از مستندات وارد شود.

 .اعالم نمودرا جود یا عدم وجود نقشه یا نقشه ها و ،آنطریق 

 باشد، که الزم است عنوان اختراع را در این بخش وارد نمود.می "عنوان اختراع"( در شکل فوق مربوط به 2گزینه )

  

 Accompanying Itemsاقالم همراه )مستندات مرتبط(   

امه به اظهارن خشبریق این وکالتنامه، ترجمه گزارش جستجوهای قبلی و... باید از طاز قبیل:  جز مدارک اصلی مربوط به اختراع،به هر مدرکی 

 پیوست شود.

  

 

 

 هزینه ها

 .الزم ارایه شده است توضیحات المللی بین اظهارنامه ثبت به مربوط های هزینه شرحمستند در خصوص هزینه ها در 

 

 امضا و تایید

 مایید.نین مراحل شما با تایید نهایی یا پیوست کردن اسکن امضای خود، تمام موراد فوق را تصدیق و ارسال می در پایان ا

 

 

http://iripo.ssaa.ir/Portals/35/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9/pct/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7/application%20Fees.doc
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 استفاده نمود Review & Fileباید از گزینه  اقدامات انجام شدهبرای تایید 

 

 

مود تا اطالعات ناستفاده  File International Application to RO/IRبعد از اقدام فوق و مشاهده کلی اطالعات وارد شده باید از گزینه 

 را انتخاب نمود تا اظهارنامه برای اداره دریافت کننده ارسال شود. Confirm and Fileو درنهایت گزینه  ثبت شوند.
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د که بر اساس آن داده میشو به شما نمایش View/Print Receiptبعد از ارسال اظهارنامه برای اداره دریافت کننده، گزینه ای با عنوان 

  میتوانید یک رسید از سامانه دریافت نمایید.
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 وجود دارد.انجام شده شود که در آن رسید اقدامات یارسال م متقاضیایمیل آدرس همچنین، ایمیلی به 

 

 

 بسیار مهم:تذکرات 

ی زمایشنمایید، ابتدا حتما از محیط آچنانچه برای بار اول است که اقدام به ثبت اظهارنامه بین المللی می -1

(DEMO استفاده نمایید و پس از مطمئن شدن از درست بودن اقدامات، وارد محیط واقعی )مه و شده و اظهارنا

 .مستندات را ثبت نمایید

شرح )اختراع مستندات اصلی شوداکیدا توصیه میدر حال اقدام هستید،  (DEMOچنانچه در محیط آزمایشی ) -2

ز ثبت و اننمایید چرا که پس را در سامانه بارگذاری ادعانامه، خالصه اختراع و نقشه های اختراع( و توصیف، 

ل این اطالعات به اداره دریافت کننده ارسا)حتی در محیط آزمایشی(،  ارسال برای اداره دریافت کننده

 شود.در نظر گرفته نمی شمایشی هستید هیچ حق تقدمی برای شوند. از طرفی چون در محیط آزمامی

 


